ANEXA 4
INSTRUCŢIUNI
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE
CONCESIONARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN
MUNICIPIUL TIMIŞOARA ZONA DE NORD
1.Procedura licitaţiei publice
Documentaţia de participare la licitaţie – Caietul de sarcini şi Instrucţiunile
pentru ofertanţi vor putea fi achiziţionate de la sediul Primăriei Municipiului
Timişoara – B-dul C.D. Loga nr.1, cam.208. Preţul acesteia este de 100 lei.
2.Depunerea ofertelor
La licitaţia organizată pentru concesionarea serviciului de iluminat public
din municipiul Timişoara pot participa numai operatori atestaţi de către
A.N.R.S.C. . Ofertantul va prezenta originalul şi copia după licenţa A.N.R.S.C.
prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă.
Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului, în conformitate cu
documentele prezentate, este secretă şi are caracter definitiv şi obligatoriu în
privinţa documentelor ce o alcătuiesc.
Ofertele vor fi redactate în limba română şi nu se vor admite ştersături sau
adăugiri peste scrisul iniţial. Concurentul va suporta toate cheltuielile aferente
elaborării şi prezentării soluţiei sale.
Ofertele se depun la sediul Primăriei Municipiului Timişoara în două
plicuri închise si sigilate, unul exterior si unul interior.
Pentru a putea participa la licitaţie reprezentantul ofertantului va prezenta:
- împuternicire din partea ofertantului
- garanţia de participare.
Pe plicul exterior se va indica doar - Licitaţia publică deschisă
“Concesionarea Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Timişoara Zona
de Nord”.
Plicul exterior va trebui să conţină documentele doveditoare ale
eligibilităţii ofertanţilor :
a. fişă cu informaţii generale privind ofertantul;
b. fişă cu informaţii privind asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu
echipamente şi mijloace fixe necesare execuţiei lucrărilor;
- valoarea dotărilor de care dispune ofertantul în utilaje, echipamente
necesare realizării obiectivului concesiunii care vor cuprinde obligatoriu minim
2 buc. utilaje de ridicat tip PRB, 1 buc automacara, 1 buc. luminanţmetru.
- experienţa în exploatarea de instalaţii de iluminat public exprimată în
număr de puncte luminoase gestionate (dovada gestionării sau întreţinerii a unui
număr minim de 5.000 puncte luminoase, prin prezentarea a cel puţin două
contracte şi recomandări având ca obiect modernizarea, extinderea sau
întreţinerea sistemului de Iluminat Public
Menţiune: în situaţia prezentării ca şi dovezi a unui contract în asociere, numărul
de puncte luminoase aferente ofertantului se va determina prin ponderea

numărului total de puncte luminoase a acelui contract cu procentul de asociere
în cadrul contractului, a acelui ofertant).
- pregătirea tehnică şi organizatorică a ofertantului, certificat de asigurare
a calităţii în proiectare, producţie, montaj şi service ISO 9001/2000 care vor
cuprinde proiectanţi autorizaţi cu atestat pentru proiectare sisteme de iluminat
certificaţi de CNRI 4 persoane, electricieni autorizaţi de Electrica 4 persoane;
- obligativitatea ofertantului de a dovedii că la data licitaţiei are sediul,
filială, sucursală sau punct de lucru în Municipiul Timişoara
Menţiune: În cazul participării la licitaţie în asociere, această condiţie
trebuie să fie îndeplinită de liderul asociaţiei.
- personal minim angajat la punctul de lucru 80 de persoane.
- ofertantul va prezenta proiecte de extindere şi modernizare, pentru
următoarele străzi, parcuri şi monumente din Municipiul Timişoara.
- Monument P-ţa Unirii
- Parc Bucovina
- Reabilitare Str. Ialomiţa
- Reabilitare Str. Bărăgan
- Extindere Calea Aradului ( de la Facultatea de Agronomie la Portalul de
intrare în municipiu)
c. fişă cu informaţii privind situaţia financiară a ofertantului până la data de
30.06.2005.
- capacitatea financiară a ofertantului cifra medie afaceri pe ultimii 3 ani trebuie
să fie minim 15 milioane EURO
Menţiune: În cazul prezentării unei oferte în asociere, cifra de afaceri medie a
asociaţiei se va calcula prin aplicarea la cifra de afaceri medie a fiecărei asociat a
procentului de asociere în cadrul acestei asociaţii)
- Dovezi privind capacitatea de finanţare a lucrărilor aferente concesiunii (surse
proprii sau atrase)
- bonitatea financiară a ofertantului prin indicatorii- (I) Lichiditatea globală(>
100%), (II) Solvabilitatea patrimonială (>30%), (III)Rata profitului brut(>3%),
(IV)Viteza de rotaţie a fondului de rulment (>2cicluri pe an), iar în cazul
asocierii mai multor ofertanţi condiţiile privind bonitatea financiară trebuie
îndeplinite de fiecare din asociaţi;
d. certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului (obiectul de
activitate trebuie să includă obligatoriu Lucrări de instalaţii electrice cod 4531 şi
facultativ Alte lucrări de instalaţii cod 4534, Producţie de lămpi electrice şi
echipamente de iluminat cod 3150) ;
e. informaţii privind experienţa ofertantului (recomandări pentru lucrări similare
efectuate în România - minimum două recomandări însoţite de copii ale
contractelor, cu specificarea numărului de puncte luminoase gestionate);
f. certificatele emise de organele în drept privind plata la zi a impozitelor şi
taxelor către bugetul de stat, la data de 30.06.2005.
g. bilanţul contabil al anului 2004 şi balanţa de verificare la data de 30.06.2005
h. garanţia de participare la licitaţie;
i. originalul şi copia după licenţa A.N.R.S.C. (se va reţine la dosar doar copia).

Formularele necesare prezentării informaţiilor de mai sus sunt anexate la
prezenta documentaţie. În cazul neîndeplinirii de către ofertant a condiţiilor de
eligibilitate acesta va fi eliminat şi i se vor înapoia plicurile interioare
nedesfăcute.
Pe plicul interior se înscriu denumirea ofertantului şi sediul social al
acestuia. Acest plic va conţine oferta propriu-zisă care se va depune în două
exemplare (original şi copie).
Oferta va lua în considerare componenţa actuală a sistemului de iluminat
public din Municipiul Timişoara, zona NORD şi va fi prezentată pentru
următoarele capitole:
1. Reabilitare, modernizare şi extindere.
2. Întreţinere, menţinere.
3.Gestionare consum de energie ( calculul consumului de energie pentru situaţia
propusă comparativ cu situaţia existentă ).
4.Iluminat de sărbători
Oferta comercială va conţine:
- preţul concesionării împărţit pe tipuri de activităţi
- borderoul de tarife unitare
- valoarea redevenţei
Aceastea vor fi exprimate în euro şi lei, fiind actualizate în funcţie de cursul
leu/euro.
Plicurile sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în ziua fixată pentru
deschiderea lor, conform calendarului desfăşurării licitaţiei, zi prevăzută în
anunţul publicitar.
Plicurile exterioare vor fi deschise de către comisia de evaluare şi vor fi
eliminate ofertele care nu conţin totalitatea documentelor prevăzute în prezentele
instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare.
După analizarea ofertelor, comisia de evaluare poate cere ofertanţilor, în
scris, precizări cu privire la conţinutul ofertei.
Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea
contractului de concesionare în cazul în care fiecare dintre ofertele financiare
prezentate, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depăşeşte valoarea
fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de concesionare. Concedentul
are acest drept numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii
comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de
concesionare.
Organizatorul licitaţiei va respinge orice ofertă prezentată, în situaţia în
care ofertele tehnice sau financiare prevăzute de ofertanţi sunt inacceptabile sau
nu respectă condiţiile minimale stabilite de concedent prin documentele licitaţiei.
Abaterile importante sau omisiunile importante de la prevederile documentelor
solicitate sunt cele care afectează una sau mai multe din următoarele elemente:
siguranţa în exploatare, calitatea lucrărilor, obligaţiile minimale ale ofertantului
stabilite prin documentele licitaţiei, drepturile minimale ale concedentului.
După desemnarea ofertei câştigătoare, pe cheltuiala ofertantului câştigător,
se va proceda la efectuarea unui audit al sistemului de iluminat public din
Municipiul Timişoara, care va stabili cu rigurozitate lucrările şi materialele

necesare îndeplinirii obiectivelor concesionării. După aprobarea acestui audit de
concedent, se va stabili programul de modernizare a sistemului de iluminat
public şi volumul exact al investiţiei, având la bază preţurile, tarifele (în Euro),
dobânda de finanţare din oferta câştigătoare a licitaţiei .
Contractul va fi încheiat după finalizarea auditului şi determinarea exactă
a valorii investiţiei.
Preţul contractului se actualizează (cu respectarea condiţiei de a nu depăşi, în
urma actualizării preţului, limita fondurilor anuale alocate pentru îndeplinirea
contractului) utilizându-se formula de actualizare următoare
V = V0 x KA
în care:
V - reprezintă valoarea actualizată a situaţiei de plată;
V0 - reprezintă valoarea situaţiei de plată întocmite la nivelul preţurilor
declarate în ofertă;
KA - reprezintă coeficientul de actualizare care urmează să fie aplicat.
K = E/E0
în care:
Ereprezintă cursul mediu în lei, calculat de Banca Naţională a
României pentru 1 euro, corespunzător primei zile din săptămâna premergătoare
săptămânii în care se prezintă situaţia de plată;
E0 - reprezintă cursul mediu în lei, calculat de Banca Naţională a
României pentru 1 euro,
corespunzător zilei apariţiei anunţului licitaţiei, ca reper pentru
stabilirea preţurilor unitare din ofertă.
Formula de actualizare a preţului contractului, aplicată pentru a asigura
protecţia împotriva inflaţiei, nu trebuie să conducă la depăşirea preţului exprimat
în euro la data apariţiei anunţului în Monitorul Oficial.
3.Criterii de selecţie a ofertelor şi sistemul de apreciere prin punctaj
Ofertele contractanţilor se analizează si se verifică de către membrii
comisiei de licitaţie, dacă au fost întocmite conform prevederilor prezentelor
instrucţiuni.
În cazul constatării unor neclarităţi sau al existenţei unor oferte anormal
de scăzute faţă de amploarea lucrărilor, comisia de licitaţie va cere
contractanţilor, individual, clarificarea ofertelor, inclusiv detalierea elementelor
constitutive ale preţurilor, confirmarea lor cu documente justificative ale
furnizorilor şi le va verifica ţinând seama de explicaţiile primite.
Solicitarea de clarificare şi răspunsul aferent se vor face în scris, dar nu se
va permite nici o modificare a valorii sau a conţinutului ofertei, exceptând
cazurile în care se solicită corecţia erorilor aritmetice constatate de comisia de
licitaţie în cursul examinării ofertelor.
Criterii de selecţie
Atribuirea contractului de concesionare se va face prin metoda ” oferta
cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic ”

Un ofertant poate prezenta oferta pentru ambele zone ale municipiului, dar
nu poate câştiga decât una din zone.
În spiritul concurenţei, nici un ofertant nu îşi poate adjudeca ambele zone
(Nord şi Sud). În cazul în care un ofertant, în urma calculării punctajului prin
metoda oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economică, va
avea pentru ambele zone oferta cea mai bună, comisia îi va adjudeca zona care
are valoarea ofertei financiare cea mai mică. În ceea ce priveşte cealaltă zonă va
fi desemnat câştigător ofertantul de pe locul doi al zonei respective.
Urmărind eficienţa economică a contractului, dat fiind faptul că zona de
Nord este aproximativ egală ca număr şi structură de puncte luminoase cu zona
de Sud, după desemnarea celor doi câştigători aferenţi celor două zone comisia
va obliga câştigătorul care are valoarea ofertei financiare mai mari să îşi alinieze
preţurile şi valoarea ofertei la oferta mai mică aferentă câştigătorului din cealaltă
zonă.
Comisia de evaluare va face evaluarea ofertelor pe baza următoarelor
criterii de selecţie:
Nr.
Criteriul
Punctaj
crt.
1. Aspecte economice şi financiare ale ofertei
40
5
1.1 Capacitatea de a asigura finanţarea fără a impune concedentului
angajarea de credite (exprimată procentual din valoarea totală a
investiţiilor privind lucrările de modernizare şi extindere a
iluminatului public).
Menţiune 1: în situaţia în care gradul de îndatorare al
ofertantului se situează în intervalul 0-0,6 se acordă punctaj
maxim. În situaţia în care gradul de îndatorare al ofertantului
nu se situează în acest interval se acordă 0 puncte.
Menţiune 2:
Contravaloarea investiţiilor suportate de către ofertant se vor
achita de către concedent în tranşe lunare egale pe toată
perioada concesiunii.
5
1.2 Capabilitatea de a asigura fonduri pentru investiţii suplimentare
faţă de contractul de bază (nu mai mult de 50%) exprimată
procentual din valoarea totală a investiţiei.
Menţiune 1: în situaţia inexistenţei de datorii restante ale
ofertantului, conform bilanţului contabil la 31.12.2004, se
acordă punctajul maxim. În situaţia existenţei de datorii restante
ale ofertantului, conform bilanţului contabil la 31.12.2004, se
acordă 0 puncte.
1.3 Valoarea totală a investiţiilor privind lucrările de modernizare şi
20
extindere a iluminatului public.
1.4 Valoarea anuală estimată a întreţinerii sistemului de iluminat
10
rezultat în urma modernizării şi extinderii acestuia.

2. Aspecte tehnice ale ofertei
2.1 Gradul în care soluţia tehnică satisface cerinţele caietului de
sarcini.
Se va urmări:
• Claritatea şi exactitatea ofertei (1p)
• Estetica sistemului propus (1p)
• Sistem de iluminat modern, eficient, corespunzător
normelor europene. Se vor prezenta, în vederea analizei,
proiecte realizate şi finalizate până în prezent de către
ofertant (2p).
• Experienţă în implementarea de soluţii luminotehnice
moderne care să ducă la eficientizarea iluminatului (2p)
• Siguranţa confortului în trafic
• Performanţa aparatelor de iluminat şi celorlalte materiale
utilizate (surse, aparataj, etc.), performanţa demonstrată
prin descrierea tehnică a acestora (1p)
• Modalitatea de determinare a parametrilor descrişi (1p)
• Aspecte privind protecţia mediului (1p)
2.2 Descrierea modului de implementare a proiectelor.
Se va urmări:
• Auditul sistemului de iluminat public existent în prezent,
pentru fiecare stradă (3p)
• Memoriul tehnic (proiecte luminotehnice) cuprinzând
programul şi soluţiile tehnice propuse, pentru fiecare
stradă (20p)
• Complexitatea soluţiilor luminotehnice (1p)
• Se vor analiza proiectele propuse pe străzile martor (1p)
• Graficul de lucrări detaliat (1p)
• Modalitatea de exploatare şi întreţinere a sistemului (1p)
• Descrierea dotărilor specifice şi a modului de gestiune a
bazei de date (1p)
• Descrierea modalităţilor de monitorizare a sistemului de
iluminat (timp de intervenţie, comunicare cu utilizatorii şi
cu autoritatea locală) (1p)
• Descrierea garanţiilor, a asigurării cu piese de schimb (1p)
2.3 Reducerea procentuală a puterii electrice instalate reale a
sistemului de iluminat reabilitat şi modernizat propus (fără
extinderi) faţă de cel existent.
Se vor prezenta exemple privind reducerea puterii electrice
pentru proiecte şi lucrări de iluminat public deja realizate.
3. Criterii speciale
3.1 Utilizarea forţei de muncă locale.
Ofertanţii trebuie să facă dovada că au angajaţi în Municipiul
Timişoara.

45
10

30

5

15
10

Ofertantul care are cei mai mulţi angajaţi în Municipiul
Timişoara primeşte punctajul maxim. Restul ofertanţilor vor fi
punctaţi astfel: puncţaj n=(personal în Municipiul Timişoara al
ofertantului / numărul cel mai mare de personal în Municipiul
Timişoara al vreunui ofertant) x punctajul pentru acest criteriu.
Menţiune 1: Va fi luat în considerare doar numărul de angajaţi
ai ofertantului şi al asociatului sau asociaţilor acestuia. În cazul
prezentării unei oferte în asociere, numărul de angajaţi din
Municipiul Timişoara al asociaţiei se va determina prin
aplicarea la numărul de angajaţi din Municipiul Timişoara a
fiecărui asociat al procentului de asociere, în cadrul acestei
asociaţii al acelui ofertant.
3.2 Ofertantul este în acelaşi timp şi producătorul materialelor de
bază utilizate pentru îndeplinirea contractului:
Aparate de iluminat (2p)
Surse de lumină şi aparataj (1p)
Stâlpi (1p)
Sisteme de prindere (console) (1p)
TOTAL

5

100

Gradul de îndeplinire procentuală a criteriilor de la punctele mai sus
amintite se atribuie de către comisia de evaluare.
4.Menţionarea dreptului organizatorului de a accepta sau de a respinge
oferte
In conformitate cu prevederile art. 17 alin. 2 din Legea nr. 219/1998
privind regimul concesiunilor, comisia de evaluare elimină ofertele care nu
conţin totalitatea documentelor cerute de instrucţiunile privind organizarea şi
desfăşurarea procedurii de concesionare, punctul 2., şi face menţiunea în
procesul-verbal de consemnare a rezultatului deschiderii plicurilor.
5.Data şi ora limită, adresa de depunere a ofertelor
Ofertele se depun de către contractant până la data_______________ şi
ora_____________ limită menţionate în anunţul licitaţiei şi în calendarul
licitatiei, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, B-dul C.D. Loga nr.1,
camera nr.12 .
6.Conditiile privind retragerea ofertei, despagubiri
Retragerea ofertei înainte de desemnarea câstigatorului licitaţiei atrage
după sine pierderea garanţiei de participare.
Garanţia de participare a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută de
care concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune.
7.Precizări privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul si
condiţiile de reprezentare

Procedura de deschidere a ofertelor va respecta prevederile art. 17 si 18
ale Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale art. 24, 25 si 26 din
Hotararea Guvernului nr. 216/1999.
Reprezentanţii contractanţilor, prezenţi la deschiderea ofertelor, vor
prezenta documentele de împuternicire din partea firmei pe care o reprezintă.
Ziua, ora si locul in care se procedează la deschiderea ofertelor sunt cele
precizate în “Anunţul de licitaţie”.
8.Precizarea modului de notificare a organizatorului licitaţiei către
contractanţi (ofertanţi) privind adjudecarea concesionării serviciului de
iluminat public
După întocmirea hotărârii de adjudecare, organizatorul licitaţiei va anunţa
rezultatul licitaţiei telegrafic, prin telex sau fax, precum şi prin scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, atât ofertantului câştigător cât şi celor
necâştigători.
Scrisoarea de acceptare a ofertei adjudecate va conţine:
- notificarea cu privire la acceptarea ofertei
- notificarea încredinţării contractului.
Comisia Municipală pentru probleme de Iluminat Public
Preşedinte:
GHEORGHE CIUHANDU -Primar

..……………….

Membrii:
DOREL BORZA

-Viceprimar

……………………………..

RADU RADOSLAV

-Director Direcţia Urbanism………………….

ADRIAN BODO

- Director Economic………………. …………

ROMULUS KOMOZ

- Şef Serviciu T. R. P.…………………………

IOAN ZUBAŞCU

- Şef Serviciu Energetic……………………….

DĂNUŢ POBEGA

- Cosilier Biroul Iluminat Public………………

Secretar:
SIMONA PLEŞCA

- Inspector de Specialitate….…...……………

Anexa 1 la instrucţiuni pentru ofertanţi
OFERTANT
(Denumire, adresă, tel, fax)
Informaţii generale
Despre ofertant :
1.Denumirea/numele şi sediul/adresa
……………………………………………………
2.Numărul şi data înregistrării la Registrul comerţului
…………………………………..
3.Codul
fiscal………………………………………………………………………………
4.Capital social
……………………………………………………………………………
5.Obiectul de activitate
……………………………………………………………………
6.Principalele contracte de livrări de bunuri/servicii şi după caz, servicii
auxiliare
…..………………………………………………………………………………
7.Service (propriu sau pe bază de contract)
……………………………………………..
Data completării

Semnătura

Anexa 2 la instrucţiuni pentru ofertanţi
OFERTANT
(Denumire, adresă, tel, fax)
Informaţii
Privind asigurarea cu personal de specialitate, echipamente, alte mijloace fixe şi
service
A.Personal
Nr……………………..
Experienţa (vechime în specialitate)……………….
Total personal …………………
Din care :
personal de conducere ……………….
personal cu studii tehnice…………….
personal cu studii economice…………
B.Echipamente şi alte mijloace
Nr……….
din care………….. grad de uzură…………………..
Din care :
-proprietate……………, închiriate………..
1.Mijloace fixe direct productive:
2.Mijloace de transport:
Semnătura şi ştampila

Anexa 3 la instrucţiuni pentru ofertanţi
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE
ŞI A CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
A JUDEŢULUI…………../ MUNICIPIULUI ……….
Capacitatea financiară a ofertantului
A.Date financiare conform ultimului bilanţ încheiat la data de ………………..
1.Activ total…………………………
Din care, active circulante………………..
2.Pasiv total………………………….
Din care :
-obligaţii către terţi………………………
-credite bancare(actualizare de bancă)…………………
B.Indicatori economico-financiari :
1.Lichiditatea globală = Active circulante/Datorii totale sub 1 an
2.Lichiditate redusă= (Active circulante-stocuri)/ Datorii totale sub 1 an
3.Rata rentabilităţii economice= Profit din exploatare/Total active
4.Rata rentabilităţii financiare=Profit net/Capitaluri proprii
5.Solvabilitatea= (Capital propriu/Total pasive) x 100%
6.Gradul de îndatorare= Datorii(termen scurt şi lung)/Capitaluri proprii
Director General

Anexa 4 la instrucţiuni pentru ofertanţi
OFERTANT
(Denumire, adresă, tel, fax)
Informaţii
Privind bonitatea ofertantului la data de ………………………………
Noi…(denumire şi sediu ofertant) furnizăm următoarele informaţii despre
bonitatea noastră :
1.Obligaţii contractuale neonorate, motivul…………………………………….
2.Dacă am fost declaraţi în stare de faliment, sau una din situaţiile prevăzute la
art.25 din Ordonanţa
nr.12/1993………………………………………………………….……………
…………
3.Dacă s-au cedat drepturi prevăzute în contractele încheiate în beneficiul
creditorilor
……………………………………………………………………………………
….…….
4.Dacă am cedat bunul ofertat sau l-am ipotecat în beneficiul creditorilor
……………………………………………………………………….……………
……….
5.Dacă au existat litigii referitoare la neefectuarea plăţilor sau litigii de
calitate……………………………………………………………………………
………..
6.Unitatea este specializată în livrarea de categorii de bunuri, inclusiv servicii şi
este autorizată legal de către firma producătoare/realizatoare.
Director General

Anexa 5 la instrucţiuni pentru ofertanţi
OFERTANT
(Denumire, adresă, tel, fax)
Informaţii
Privind experienţa ofertantului
Numărul total de ani de experienţă în livrarea de bunuri sau, după caz, servicii
care fac obiectul licitaţiei
……………………………………………………………………………………
……………..
Nr.crt. Denumirea bunurilor/
Valoarea
/Serviciilor livrate
contractului

Den.pers.juridice Gradul de realizare a
achizitoare

termenului în raport
cu contractul încheiat

Director

Anexa 6 la instrucţiuni pentru ofertanţi
Informaţii privind situaţia
financiară a contractantului
………………………………..
(denumirea)
Certificăm exactitatea datelor
DGFPCFS judeţul…………….
Director general
Elemente privind evoluţia bonităţii financiare:
Nr. Denumirea Simbol UM Indicatori de bonitate calculaţi:
- conform bilanţurilor contabile;
- conform formularelor de raportare
semestriale la data de
0
1
1. Lichiditatea
2.Solvabilitatea
3.Rata profitului
brut
4.Viteza de
rotaţie a fondului
de rulment

2
Lg
Sp

3
%
%

Rpn

%

Vr

31.12.00 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.04
4
5
6
7
8

cicluri
an

B.Elemente privind capacitatea financiară a contractantului(ofertantului)calculată la data de
……………………………………………………………………………………
…………………….. (din bilanţul ultimului an încheiat sau din formularul de
raportare trimestrială)
1.TOTAL GENERAL ACTIVmil.lei…………………………………………………………
Din care:
1.1-Active circulante-TOTAL
mil.lei………………………………………………………….
2.TOTAL GENERAL PASIV –
mil.lei…………………………………………………………
Din care:

2.1.Obligaţii- TOTAL
mil.lei…………………………………………………………………..
3.Fond de rulment (r.d.l.l.-r.d.2.1.) TOTAL
mil.lei…………………………………………….
4.Depozite bancare – TOTAL
mil.lei…………………………………………………………..
5.Linie de credite deschise – TOTAL
mil.lei…………………………………………………..
6.Credite bancare (neconsumate),- TOTAL,
mil.lei……………………………………………
7.Venituri din exploatare –TOTAL , mil.lei
……………………………………………………
8.Viteza de rotaţie a fondurilor de rulment – TOTAL
mil.lei…………………………………..
Contractant

Anexa 7 la instrucţiuni pentru ofertanţi
OFERTANT
Declaraţie de participare
la licitaţia publică deschisă pentru concesionarea serviciului de iluminat public
din municipiul Timisoara
Către ……………………………(denumirea concedentului)
Urmare a anunţului publicat de dumneavoastră în
………………………………….., ne declarăm intenţia fermă de participare la
licitaţia publică deschisă pentru concesionarea serviciului de iluminat public din
municipiul Timisoara , organizată de ……………..……………. în data
de…………………….. .
Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, condiţiile respingerii
ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie prevăzute în
Instrucţiunile pentru ofertanţi. Ne asumăm responsabilitatea pierderilor în
condiţiile stabilite. Oferta noastră este valabilă pe parcursul procesului de
licitaţie în condiţiile în care concedentul stabileşte astfel.
La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru deschiderea publică a
ofertelor va participa din partea noastră un reprezentant autorizat să semneze
actele încheiate cu această ocazie.

Data…………….
OFERTANT

Anexa 8 la instrucţiuni pentru ofertanţi
Fişa ofertantului
la licitaţia publică deschisă pentru concesionarea serviciului de iluminat public
din Municipiul Timisoara
Denumirea societăţii …………………………………..….
Sediul societăţii …………………………………….…….
Telefon ……………………………………………..……..
Reprezentant …………………………………..………….
Funcţia…………………………………………..…………
Cod fiscal …………………………………….……………
Nr.înregistrare …………………………………..…………
Nr.cont …………………………………………..………..
Banca……………………………………………….……..
Capital social……………………………………….……..
Cifra de afaceri …………………………………………...
Sediul sucursalei …………………………………….……
Certificat de înmatriculare a sucursalelor ………………..
Data…………….
OFERTANT

Anexa 9 la instrucţiuni pentru ofertanţi
BANCA
.......................
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de
concesionare
Către .................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului
..........................................................................,
(denumirea contractului de concesionare)
noi ....................., având sediul înregistrat la .......................,
(denumirea băncii)
(adresa băncii)
ne obligăm faţă de ...................................... să plătim suma de……………..
(denumirea concedentului)
(în litere şi în cifre)
........................., la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de aşi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă
să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau
mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ........................................ şi-a retras oferta în
(denumirea/numele)
perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...…………...................
(denumirea/numele)
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul .......…………….............
(denumirea/numele)
a refuzat să semneze contractul de concesionare în perioada de valabilitate a
ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de .......................... .
Parafată de Banca ............... în ziua ..... luna ........... anul ......
(semnătura autorizată)

Anexa 10 la instrucţiuni pentru ofertanţi
Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitaţie
Contractant
…………………….(denumirea şi adresa completă)
Nr………………….(ziua, luna , anul)
Înregistrat la sediul
concedentului
Nr……………. (ziua, luna,
anul)
Către……………………………………………
…………………………………………….
Ca urmare a anunţului publicitar apărut în publicaţia
…………………………….(denumire, seria, număr şi data apariţiei) privind
organizarea licitaţiei publice deschise pentru concesionarea serviciului de
iluminat public din municipiul Timisoara
noi ……………………………………….(denumirea contractantului), vă
transmitem alăturat, în cadrul termenului limită comunicat de dumneavoastră ,
următoarele :
1.documentul ………………………………………….(tipul, seria, numărul,
emitentul, valoarea) privind garanţia de participare la licitaţie în cuantumul
stabilit de dumneavoastră prin documentele licitaţiei;
2.coletul sigilat şi inscripţionat în mod vizibil, conţinând oferta noastră în două
exemplare – original şi copie, care cuprinde documentele solicitate de
dumneavoastră.
La locul, data şi ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publică a
ofertelor, din partea noastră va participa un reprezentant pe deplin autorizat să
reprezinte firma noastră .
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele
dumneavoastră.

Data……………..

Contractant

