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Fișa de date a achiziției nr. 1 

 

SECȚIUNEA I: CONTRACTANT 

I.1 DENUMIRE, ADRESĂ ȘI PUNCT DE CONTACT 

Denumire: PORR Construct S.R.L 

Sediul central: București, Bd. Dimitrie Pompeiu 5-7, Clădirea Metroffice, 020335, Sector 2, București 

Punct de contact: București, Bd. Dimitrie Pompeiu 5-7, Clădirea Metroffice, 020335, Sector 2, București 

Fax: 021 312 65 01 

Persoană de contact: birou achiziții 

Adresa de e-mail:  

 

Informati pot fi obținute la: Punctul de contact menționat anterior al Contractantului sau prin 
transmiterea de către posibilii ofertanți a solicitărilor de informații la 
numărul de fax menționat anterior 

Ofertele vor fi depuse/transmise la: 
 Punctul de contact menționat anterior al Contractantului, în plic sigilat, 

cu confirmare de primire, până cel tarziu la data de 16.05.2022, ora 
15:00 

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1 DESCRIERE : 

II.1.1. Denumirea data contractului: 

Autostrada Sibiu - Pitești, Secțiunea 4 Tigveni – Curtea de Argeș  

Asigurarea serviciilor juridice privind întocmirea documentației pentru obținerea terenului conform 
prevederilor Cerințelor Beneficiarului  cap . 21.5 Exproprieri din Contractul Principal 

II.1.2. Tipul contractului: 

Contract de prestări servicii 

II.1.3 Procedura implica 

Încheierea unui contract 

II. 1.4 Informații privind contractul: 

Contract cu un singur operator economic 

Durata Contractului: 57 luni 

Moneda: LEI 

II.1.5 Descrierea succinta a contractului sau a achiziției: 

Obiectivul general al acestui contract îl reprezintă întocmirea documentațiilor cadastrale, rapoartelor de 
evaluare și servicii ulterioare publicare HG, in vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor ce 
constituie amplasamentul suplimentar al Lucrării de utilitate  Publică Autostrada Sibiu – Pitești, Secțiunea 4 
Tigveni Curtea de Argeș. Suprafața suplimentară estimată este de circa 55 hectare 

II.1.6 Clasificare CPV: 

71354300-7 Servicii de cadastru (Rev 2) 

Coduri CPV secundare 
79110000-8 Servicii de consultanta si de reprezentare juridica (Rev.2) 
79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul evaluării (Rev.2) 
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II.2 CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1 Domeniul contractului 

întocmirea documentațiilor cadastrale, rapoartelor de evaluare si servicii ulterioare publicare HG pentru 
imobile ce însumează aproximativ 55 ha.  

II.2.2 Categoriile de lucrări necesare realizării lucrării sunt următoarele: 

A. Elaborare documente pentru promovare proiect de hotărâre de guvern pentru expropriere 
suprafețe suplimentare și rapoarte de evaluare – Conform Anexă 1. Imobilele expropriate 
suplimentar sunt în suprafață totală de circa 55 hectare, în completare la coridorul de expropriere 
aprobat prin HG 518/ 2020. 

B. Servicii ulterioare publicării Hotărârii de Guvern de expropriere – Conform Anexă 1 (nu cuprinde 
reprezentare juridică conf. punct 21.5.2.3.6 din Anexa 1); 

 

II.3 DURATA CONTRACTULUI 

Serviciile trebuie prestate pe o perioadă de 57 luni: 

- 2 luni pentru elaborare documentațiile necesare în vederea promovării proiectului de Hotărâre de 
Guvern pentru exproprierea suprafețelor suplimentare; 

- 4 luni perioadă estimată pentru publicare H.G. 
- 51 luni pentru Servicii ulterioare publicării Hotărârii de Guvern de expropriere; 

 

II.4 AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI 

Pretul contractului va ramane fix pe toata durata contractului 

 

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ȘI TEHNICE 

III.1. Condiții referitoare la Contract 

III.1.1. Garantie de participare 
Nu e cazul 
 
III.1.2 Garanție de buna execuție 
Nu e cazul 

 

III.2 Condiții de participare 

III.2.1 Capacitatea de exercitare a activității profesionale 
Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din 
tara de rezidenta, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit. 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 

IV.1.1 Tipul procedurii 
Cerere de oferta. 

IV.1.2 Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire 
Ofertele se vor depune/transmite în plic sigilat, la punctul de contact al Contractantului, până la data de 
16.05.2022, ora 15:00 

 

IV.2.1 Criterii de atribuire 
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Prețul cel mai scăzut 

IV.2.2 Algoritm de calcul:  
Pretul cel mai scazut fara TVA dintre preturile ofertelor admisibile fara TVA, în conformitate cu 
documentele puse la dispoziție la cererea ofertanților.  

IV.3 Perioada de garantie: - nu este cazul 
 

SECTIUNEA V: INFORMATII ADMINISTRATIVE 

V.1 Limba sau limbile în care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare 
Romana 
Moneda în care se transmite oferta financiara: LEI 

V.2. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie să iși mentina oferta 
1 lună 

 

SECTIUNEA VI: PREZENTAREA OFERTEI 

VI.1. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiara va fi întocmita astfel încât să respecte în totalitate cerințele beneficiarului puse la 
dispoziție de Contractant. 
Propunerea financiara va conține prețul ofertat. OFERTELE VOR FI PREZENTATE ÎN LEI FARA TVA. 
Valoarea ofertata trebuie să includa toate taxele și toate costurile ce deriva din cerințele prezentei proceduri 

 



ANEXA 1




















	Cerințele Beneficiarului

