
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

pentru achizitia de 

Servicii de acordare credit linie de finanțare în valoare de 7.000.000 lei în vederea finanțării unor 

obiective de investiții de interes public ale Orașului Balș, județul Olt,cofinantate din fonduri europene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECTIUNEA I 

Informatii despre procedura 

 

 

Autoritate 
contractanta 

ORASUL BALS 

Adresa Str.Nicolae Balcescu nr.14,oras Bals,jud.Olt 

Persoana de contact Nica Teodora 

Telefon / email Tel:0249/450145 
Fax:0249/450140 
Mobil:0722/239 444 
MAIL:serviciul_idlap@yahoo.com 

Denumire contract Servicii acordare credit bancar in valoare de 
7.000.000 lei 

Modalitate de 
finantare si 
plata  contract 

Bugetul local- 
- Imprumutul va fi garantat cu veniturile proprii ale orasului 
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a). din Legea finanţelor publice 
locale nr. 273/2006. 

 

Cod CPV 66113000-5 servicii de acordare credit 

Procedura aplicata Selectie de oferte conform prevederilor Normelor 
procedurale adoptate de autoritatea contractanta, 
pentru aplicarea prevederilor art. 29 lit. f) din Legea 
nr. 98/2016 

Impartire in loturi NU 

Vor fi acceptate 
variante 
(oferte alternative) 

NU 

Valoare estimata 1.510.022,00 LEI 

Actualizare valoare 
contract 

Se va face potrivit indicelui de referinté ROBOR1M 
pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara, 
stabilit de 

tel:0249/450145


catre Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu 
rolul sau de reglementare, autorizare si supraveghere 
prudentiala a institutiilor de credit. 

Durata contractului 120 luni de la data semnarii contractului 
Contractul se va incheia numai dupa obtinerea 
avizului 
favorabil al Comisiei de Autorizare a imprumuturilor 
Locale 

Legislatia aplicabila a) Norme procedurale adoptate de autoritatea 
contractanta pentru atribuirea contractului; 
b) in masura in care nu contravin prevederilor 
Normelor procedurale, acestea se completeaza cu 
prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice 
si ale Hotararii Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice; 
c) OUG nr. 64/2007 privind datoria publica locala, cu 
modificarile si completdarile ulterioare, 
d) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
e) OUG nr. 99/2006 privind institutiile de credit si 
adecvareacapitalului, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

Clarificari Persoanele interesate pot obtine clarificari 
referitoare la documentatia de achizitie prin 
transmiterea unei solicitari la 
adresa de email :serviciul_idlap@yahoo.com 
Date limita de primire a solicitarilor de clarificari: cu 
minimum 3 zile inainte de data depunerii ofertelor. 
Raspunsurile la solicitarile de clarificare vor fi postate 
numai pe site-ul www.primariabals.eu sectiunea 
Anunturi utile. 

 
 
 
 
 
 

http://www.primariabals.eu/


 
SECTIUNEA II 

Documentatie pentru ofertanti 

 

 

Limba de redactare a ofertei Română 

Perioada de valabilitate a ofertei 180 zile 

Data si ora limita de depunere a 
ofertei 

Conform invitatiei de participare publicata in 
SICAP si pe site-ul www.primariabals.eu 

Adresa la care se depune / 
trimite oferta 

Str.Nicolae Balcescu nr.14,Bals,jud.Olt 

CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE 

A. Motive de excludere a ofertantului 

A.1. Declaratie pe propria 
raspundere din care sa rezulte 
ca 
ofertantul nu se afla jn situatiile 
prevazute la art. 164, art. 165 si 
art. 167 din Legea nr. 98/2016, 
completata jn conformitate cu 
Formularul 1 {punctul 1), 
prezentat in original. 

Incadrarea in situatiile prevdzute la art. 164, 
art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 din 
OUG nr.34/2006 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedurd 

A.2. Declaratie pe proprie 
raspundere privind evitarea 
conflictului de interese, 
completata in conformitate cu 
Formularul 2, prezentat in 
original. 
Lista persoanelor cu functii de 

decizie cu privire Ja derularea si  

finalizarea procedurii de 

atribuire: 

Teodosescu Madalin Ady-Primar 

incadrarea in una din situatiile prevdzute in 
cadrul 
Capitolului Il, Sectiunea a 4-a din Legea nr. 
98/2016 
atrage excluderea ofertantului din prezenta 
procedurd 



Badea Vanina-Viceprimar 

Dinu Constantin-Secretar 

General 

Cirtog Liselotte Ionela-Sef Serv 

Buget Contabilitate 

Consilieri locali: 

01. Anghel Marian Viorel  

02. Badea Vanina Elena  

03. Badanoiu Marian Ovidiu  

04. Ciocirlan Serban Felicia Adelina  

05. Cirtog Marius  

06. Costache Ramona Ileana  

07. Deloreanu Madalina Monica  

08. Dragan Gheorghe  

09. Ene Costinel Madalin  

10. Frunza Alexandru  

11. Gheorghe Mariana  

12. Moraru Mihaela Corina  

13. Osiac Ion  

14. Patru Mircea Marian  

15. Stana Daniela  

16. Statie George  

17. Tucan Dumitru  

18. Tanasie Silviu Florin  

19. Tudor Vasile  

 

B. Capacitatea ofertantului 

B.1. Declaratie pe propria 
raspundere din care sa rezulte 
ca 
obiectul contractului are 
corespondent in codul CAEN al 
ofertantului, completata in 
conformitate cu Formularul 1 
(punctul 2), prezentat in original. 

Ofertantul trebuie sa mentioneze codul 
CAEN (sau/echivalent) care fi permit sa 
presteze serviciile care fac obiectul achizitiei 
publice. 

B.2. Autorizatie de functionare 
de la BNR, in conformitate cu 
prevederile OUG nr. 99/2006 

Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatia de 
functionare. 



privind institutiile de credit si 
adecvarea_ capitalului (copie 
conforma cu originalul) 

Persoane juridice straine 
Un document echivalent al 
autorizatiei de functionare 
emisa  
de BNR, emis de un organism 
din 
tara in care acesta este rezident 

Ofertantul trebuie sa prezinte autorizatia de 
functionare. 
Toate documentele emise in alta limba vor fi 
insotite de traducere autorizata si legalizata 
in limba romana 

B.3. Declaratie pe propria 
raspundere din care sa rezulte 
media cifrei de afaceri pe ultimii 
3 ani (2017, 2018, 2019), 
completata in conformitate cu 
Formularul 1 {(punctul 3), 
prezentat in original 

Prezentarea mediei cifrei de afaceri globale 
anuale  calculata pentru anii financiari 2017, 
2018 si 2019. 
Pentru calculul echivalentei leu/euro se va 
tine cont de cursul mediu anual lei/valuta 
comunicat de BNR. 
Media cifrei de afaceri globala se va 
determina ca medie aritmetica a cifrelor de 
afaceri globale obtinute de candidat in anii 
financiari precizati.  Persoanele juridice 
infiintate de mai putin de trei ani,vor 
prezenta media cifrei de afaceri globala doar 
pentru anii scursi de la data infiintarii. 
Incazul unei asocieri , fiecare membru al 
asocierii este obligat sa prezinte acest 
formular. 

B.4. Declaratie pe propria 
raspundere din care sa rezulte 
ca 
ofertantul a mai prestat servicii 
similare in ultimii 3 ani (2017, 
2018, 2019), completata in 
conformitate cu Formularul 1 
(punctul 4) , prezentat in 
original. 

Candidatul va completa in Formularul 1 cel 
putin 1 serviciu de acordare de credit 
acordat in ultimii 3 ani, precizand 
beneficiarul imprumutului si valoarea 
acestuia, indiferent daca acestia din urma 
sunt autoritati contractante sau clienti 
privati. 
Numarul de ani solicitati in vederea 
demonstrarii experientei similare se va 
calcula prin raportare la data limita de 
depunerea ofertelor. 
Candidatul infiintat de mai putin de 3 ani, va 
prezenta lista principalelor servicii de 
acordare de credite prestate de la infiintare. 



B.5. Declaratie pe propria 
raspundere privind partea / 
partile din contract care sunt 
indeplinite de fiecare asociat si 
acordul de asociere (daca este 
cazul, original) 

in situatia in care doi sau mai multi ofertanti 
se asociaza in vederea depunerii unei oferte, 
Liderul asocierii va completa si depune o 
Declaratie pe propria raspundere in care va 
preciza: 
- partea/partile din contract pe care urmeaza 
sa o/le realizeze fiecare asociat; 
si 
- datele de recunoastere ale fiecdrui asociat; 
Toate documentele emise in altd limba vor fi 
insotite de traducere autorizatd si legalizata 
in limba romana 

B.6. Declaratie pe propria 
Raspundere privind 
partea/partile din contract care 
sunt indeplinite de 
subcontractanti si acordul de 
subcontractare (daca este cazul, 
original) 

in situatia in care ofertantul va subcontracta 
parti din 
contractul de servicii, acesta are obligatia sa 
completeze 
o Declaratie pe propria raspundere in care va 
preciza: 
- partea/partile din contract pe care urmeaza 
sa o/le 
subcontracteze; 
Si 
- datele de recunoastere a 
subcontractantilor propusi; 
Toate documentele emise in altd limba vor fi 
insotite de 
traducere autorizaté si legalizatd in limba 
romana 

Toti asociatii, subcontractantii si/sau tertii sustindtori (dupa caz) vor completa si 
depune 
Formularul 1 si Formularul 2, impreund cu copia autorizatiei de functionare 
(daca este cazul). 
Un operator economic are dreptul ca in cadrul procedurii de achizitie s4 depund 
o singura oferta individuala sau sa participe in cadrul unei singure asocieri care 
depune o oferta bancara. 

CRITERIUL DE ATRIBUIRE 

Pretul cel mai scazut 
ROBOR 1M=ROBOR comunicat si publicat de BNR din 02.03.2020(2,74PP) MARJA DOBANZII=MAXIM 

0,5 pp 



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 
de atribuire. 
Propunerea tehnica va fi intocmita fn 
asa fel incat sa se asigure posibilitatea 
verificarii corespondentei cu 
specificatiile din Documentatia de 
atribuire. Persoanele juridice strdine 
care nu opereaza servicii de acordare 
de credit in mod direct pe piata 
romaneasca au obligatia sa indice in 
cadrul ofertei tehnice banca 
corespondenta prin intermediul careia 
se vor derula operatiunile specifice 
contractului si sa mentioneze in 
formularul de oferta toate costurile 
asociate, daca acestea exista. 

Modul de prezentare a 
propunerii financiare 

furnizeze toate informatiile solicitate 
cu privire 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 Formularul 3, 
care reprezinté elementul principal al 
propunerii financiare; 
b) un exemplar din contractul de credit  
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 apreciaza relevant 
pentru derularea viitorului contract. 
Ofertantul trebuie sa prezinte 
propunerea financiara in asa fel incat 



sa cuprinda toate elementele de 
formare a pretului final. in situatia in 
care clauzele inserate de ofertant in 
contractul de servicii sunt 
dezavantajoase autoritatii 
contractante si ofertantul nu agreeaza 
in cadrul negocierilor modificarea 
acestora, oferta respectiva va fi 
considerata neconforma si va fi 
respinsa. 
Nota : La data depunerii ofertei se va 
depune propunerea financiara 
preliminara (Formular 3 si Anexa 
1 la Formular 3). Propunerea 
financiara finala se va depune in cadrul 
negocierilor. 

Modul de prezentare a ofertei Operatorii economici interesati isi vor 
depune oferta in vederea participarii la 
procedura de atribuire. Aceasta 
va contine 1 (un) exemplar in original. 
Documentele de calificare, propunerea 
tehnica si propunerea financiara 
preliminara vor fi prezentate in cadrul 
unui singur plic sigilat. 
 
Ofertantul trebuie sa ia toate masurile 
astfel incat aceasta sa fie primita si 
inregistrata de catre autoritatea 
contractanta pana la data si ora limita 
pentru depunere, stabilita in anuntul 
de participare. Ofertantul isi asuma 
riscurile transmiterii ofertei, inclusiv 
forta majora. Toate documentele 
depuse, respectiv documentele de 
calificare si documentele care insotesc 
oferta trebuie sa fie scrise sau tiparite 
cu cerneala neradiabila si vor fi 
numerotate, stampilate si semnate pe 
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 
autorizata/autorizate sa semneze 
oferta. in cazul documentelor emise 
de institutii/organisme oficiale 
abilitate in acest 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: ORASUL BALS,STR.NICOLAE 
BALCESCU nr. 14, BALS, judetul OLT 
Oferta pentru atribuirea contractului 
de servicii avand ca obiect: 

Servicii de acordare credit linie de finanțare în 
valoare de 7.000.000 lei în vederea finanțării 

unor obiective de investiții de interes public ale 
Orașului Balș, județul Olt,cofinantate din fonduri 

europene 

 
A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 
:06.04.2020 ORA 13:26 
(data si ora mentionate in Anuntul 
publicat in SICAP) 
Informatii privind documentele care 
insotesc oferta: 
intr-o folie de plastic transparenta, 
atasate exterior plicului de oferta 
(mentionat mai sus) se vor regasi 
urmatoarele: 
- Scrisoare de inaintare 
- Imputernicirea scrisa din partea 
ofertantului, pentru persoanele 



desemnate sa participe la sedinta de 
deschidere a ofertelor, insotita de 
copia actului de identitate a persoanei 
imputernicite. 
Ofertantul isi asuma raspunderea 
exclusiva pentru legalitatea si 
autenticitatea tuturor documentelor 
prezentate in original si/sau in 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 ca fiind 
autentice sau legale si nu inlatura 
raspunderea exclusiva a ofertantului 
sub acest aspect.aspect. 

ALTE INFORMATII 
 
Atribuirea contractului de achizitie publica se va realiza in urma aplicarii 
prezentei proceduri de selectie de oferte, dupa cum urmeaza: 
 
A. Etapa I - Publicarea invitatiei de participare si primirea ofertelor: 
 
a) 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 
(douazeci) de zile calendaristice. 
 
b) Primirea solicitarilor de clarificdri sau informatii suplimentare, elaborarea_ 
si transmiterea raspunsurilor, dupa caz; 
 
c) Primirea ofertelor (documente de calificare, propunere tehnica, propunere 
financiara initiala); 
 
d) Deschiderea ofertelor, in sedinta publica, in prezenta Comisiei de Evaluare 
si a reprezentantilor ofertantilor, dupa caz. Citirea publica a tuturor costurilor 



de finantare 
e) Examinarea ofertelor, solicitarea de clarificari (dupa caz), stabilirea 
ofertelor admisibile si respingerea ofertelor neconforme; 
f) Analizarea clauzelor contractuale propuse de ofertanti si stabilirea 
clauzelor contractuale care vor face obiectul negocierilor; 
 
g) Transmiterea Invitatiei de participare la etapa a Il-a, cu privire la 
negocierea costurilor de finantare si a clauzelor contractuale catre toti 
ofertantii ale caror oferte au fost declarate admisibile. Perioada cuprinsa 
intre data transmiterii Invitatiei de participare la Etapa a ll-a si data stabilita 
pentru derularea negocierilor va fi de cel putin 7 (sapte) zile calendaristice. 
 
Etapa II - Publicarea invitatiei de participare si primirea ofertelor: 
a) La data si ora stabilita in Invitatia de participare la Etapa a Il-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 obtinute in urma derularii procedurii descrise la 
punctul anterior, Comisia poate decide desfasurarea unei runde suplimentare 
de negociere sau acordarea unui termen suplimentar ofertantului pentru 
transmiterea ofertei sale finale.  
d) in cadrul negocierilor sau in cuprinsul ofertei finale transmise, fiecare 
ofertant are obligatia de a declara ca oferta sa, astfel cum a fost negociatad, 
este finala, pe deplin angajanta si nu mai poatefi imbunatatita. 
e) in situatia in care nu se va ajunge la acord 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 respectiva ca fiind neconforma si poate decide respingerea acesteia. 
 
C) Etapa a Ill-a — Evaluarea ofertelor, atribuirea si semnarea contractului 
a) Evaluarea de catre autoritatea contractanta a ofertelor de finantare finale, 
pe baza criteriului de atribuire si intocmirea clasamentul ofertelor, respectiv 
al ofertantilor, in ordinea descrescdtoare a punctajului obtinut. 
b) in situatia in care autoritatea contractanta apreciaza ca termenii si 
conditiile financiare obtinute in urma evaluarii ofertelor finale nu justificd din 
punct de vedere economic contractarea finantarii pentru realizarea 



obiectivelor de investitii, raportat la toate costurile asociate pe care 
autoritatea contractanta trebuie sa le asigure, autoritatea contractanta isi 
rezerva dreptul de a decide contractarea imprumutului pentru o valoare 
inferioard sumei maxime solicitate sau anularea procedurii de achizitie. 
c) Comunicarea, catre toti ofertantii, a rezultatului procedurii de achizitie 
publica, inclusiv comunicarea costurilor de finantare finale propuse de fiecare 
ofertant. 
d) Atribuirea contractului de servicii si semnarea contractelor privind 
finantarea, dupa obtinerea de catre autoritatea contractanta a avizului 
favorabil privind contractarea imprumutului din partea Comisiei pentru 
Autorizarea imprumuturilor Locale. 
 
Mentiuni: 
 
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, 
autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea 
departajarii ofertelor. 
Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure protejarea informatiilor 
considerate de ofertant ca fiind confidentiale (secret comercial 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 dobdanzii, comisioane, alte costuri). 
Contractul se va incheia numai dupa obtinerea avizului favorabil al Comisiei 
de autorizare a imprumuturilor locale. Ofertantul declarat castigator 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 contractul 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. 
CAI DE ATAC 
In situatia in care un operator economic este nemultumit de modul in care s-
a desfasurat procedura de atribuire, acesta se poate adresa instantelor de 
judecata competente pentru solutionarea cauzei. 

 


