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A.INTRODUCERE 

 
A.1. Informaţii privind autoritatea contractantă: 

      Denumirea autorităţii contractante: AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU 

   OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI  

Cod fiscal: 11353261 

Adresa: Str. Spătarul Preda nr. 12, sector 5, Bucureşti 

Telefon: 316.55.08, 316.29.03 

Fax: 316.22.45 

E-mail: amofm@ajofm.anofm. ro 

Sursa de finanţare: Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj, Cap.6804 „ 

Asistenţă socială”, titlul 70 „ Cheltuieli de capital” art. 01 “Active fixe” 

alineatul 01 “Construcţii”. 

A.2. Scopul aplicării procedurii 

Autoritatea contractantă invită persoanele juridice şi/sau fizice  

interesate să depună oferta în vederea atribuirii contractului de achiziţie 

imobil cu destinaţia de sediu administrativ pentru Agenţia Locala pentru 

Ocuparea Forţei de Munca. 

Autoritatea contractanta accepta depunerea ofertelor si prin intermediul 

agentiilor imobiliare. 

     A.3. Legislaţie aplicabilă 

 Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu 

prevederile următoarelor acte normative: 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, 

cu modificările şi completările ulterioare, art.13, lit. a; 

2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 

achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

625 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 (2); 
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B. DOCUMENTAŢIA DE ACHIZIŢIE 

 

 B.1. Descrierea principalelor caracteristici ale imobilului ce se doreşte 

a fi achiziţionat 

 

 Imobilul să fie situat în zona centrala sau semicentrala a sectoarelor 1, 2 

sau 4. 

� Suprafaţa desfăşurată:  350 mp – 800 mp 

� Suprafaţa utilă necesară pentru birouri, spaţii pentru activităţi cu publicul, şi 

arhiva curentă şi alte facilităţi să fie cuprinsă între 55 % şi 75 % din 

suprafaţa desfăşurată. 

� Sa aiba incaperi amenajate sau care pot fi amenajate. 

� Holurile să asigure o buna deplasare a personalului în clădire; 

� Să existe posibilităţi de parcare. 

� Imobilul  să fie  poziţionat astfel încât să permită o buna accesibilitate la 

mijloacele de transport în comun. 

 Imobilul să fie finalizat, să nu prezinte degradări structurale, să fie finisat la 

exterior şi interior, să aibă în dotare grupuri sanitare, să fie racordat la reţelele de 

energie electrică, apă, canalizare, telefonie, să fie dotat cu centrală termică 

proprie sau racordat la reţeaua de termificare. 

  

B.2. Întocmirea ofertei 

 

 Propunerea tehnica va fi elaborata în conformitate cu  prevederile Caietului 

de sarcini, va conţine, în mod obligatoriu, un comentariu articol cu articol a  

punctului B.1. „Descrierea principalelor caracteristici ale imobilului ce se 

doreşte a fi achiziţionat „ şi informaţii referitoare la:  

- zona de amplasare a imobilului şi adresa exactă a acestuia; 
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- situaţia privind compartimentarea imobilului, suprafaţa construită, 

suprafaţa utilă şi suprafaţa desfăşurata; 

- suprafaţa terenului aferent imobilului; 

- anul edificării construcţiei; 

- consolidări efectuate la imobil (dacă este cazul); 

- accesul cu mijloacele de transport în comun; 

- numărul de locuri pentru parcare; 

- instalaţii de încălzire; 

- instalaţii sanitare; 

- instalaţii electrice; 

- reţea de telefonie fixă; 

 

 Oferta tehnică va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente: 

- certificat de inregistrare la registrul comertului, numai pentru persoane 

juridice; 

- actul de proprietate asupra imobilului si copie legalizata a actului de 

proprietate asupra terenului aferent imobilului;  

- cartea tehnica a construcţiei conţinând toate documentele prevăzute de 

lege sau expertiza tehnica a clădirii făcută de un expert tehnic atestat; 

- extras carte funciara (cadastru – intabulare); 

- releveu clădire şi fişa corpului de proprietate (dacă este cazul); 

- procura notariala de imputernicire a agentiei imobiliara in legatura cu 

vanzarea imobilului.  

 

Propunerea financiară, va fi elaborată conform Anexei nr. 2 – pentru 

persoane fizice sau conform Anexei 3 – pentru persoane juridice, şi va 

cuprinde: 

- valoarea totala în lei a imobilului; 

- valoarea totala în lei a terenului; 

- preţ unitar în lei/ metru pătrat suprafata construita 

- preţ unitar în lei/metru pătrat de teren   
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- comision agentie imobiliara 

  

E. NEGOCIEREA OFERTEI  

 

 În vederea adjudecării ofertei câştigătoare autoritatea contractanta lansează 

invitaţie scrisă către ofertantii ale caror oferte satisfac cerintele de sediu 

administrativ, asa cum au fost definite la punctul B1, în care se va preciza locul, 

data şi ora la care se va tine şedinţa comisiei de negociere a preţului ofertat. 

 Negocierea preţului imobilului se va realiza intre ofertant sau persoana 

împuternicita de acesta sa negocieze preţul şi comisia de negociere, numita prin 

decizie a autorităţii contractante, şi va porni de la valoarea ofertata de către 

proprietar. 

Negocierea se va realiza numai după vizionarea imobilului ofertat. 

 

D. EVALUAREA OFERTEI 

 În urma negocierii pretului ofertelor se va proceda la evaluarea ofertelor şi la 

departajarea acestora prin punctaj. 

 Punctajul maxim ce poate fi obţinut în cadrul procesului de evaluare este de 

100 puncte din care 70 de puncte pentru pretul ofertei şi 30 de puncte pentru 

criteriile tehnice. 

I. PUNCTAREA PRETULUI OFERTEI se efectuează astfel: 

a. Pentru cel mai mic preţ/ metru pătrat suprafata construita (Pmin) se 

acordă punctajul maxim, respectiv 70 de puncte; 

b. Pentru alt preţ (Pn)  punctajul  (Pj) se calculează după formula: 

Pj  = (Pmin/ / Pn) x 70  

Pretul pe metru patrat suprafata construita se va determina prin 

impartirea valorii totale a ofertei la suprafata construita a imobilului.  

II. PUNCTAREA CRITERIILOR TEHNICE DE DEPARTAJARE se 

efectuează astfel: 

a. Amplasament imobil: 

- central – 10 puncte 
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- semicentral – 5 puncte 

b. anul construirii clădirii: 

- după 1996 – 15 puncte 

- pana în 1977, cu consolidare – 10 puncte 

- 1990 – 1996 – 5 puncte 

- 1977 – 1990 – 1 punct 

c. instalaţii de încălzire: 

- centrală termică proprie cu combustibil gazos – 5 puncte 

- centrală termică proprie cu combustibil lichid – 4 puncte 

- racord la termificare şi punct termic propriu – 3 puncte 

- centrală termică proprie cu combustibil solid – 2 puncte 

- alte variante de încălzire şi de proprietate – 1 punct 

Oferta cu punctajul maxim cumulat pe baza “Pretului ofertei” şi 

“Criteriilor tehnice” va fi declarată câştigătoare. 

F. MODUL DE PREZENTARE A OFERTELOR 

 

• Limba de redactare  - toate documentele vor fi redactate în limba 

română. 

• Perioada de valabilitate a ofertelor  - minim 30 de zile. 

• Adresa la care se depune oferta: Str. Spătarul Preda nr. 12, sector 

5, Bucureşti, Registratura generală. 

• Număr de exemplare în copie: 1. 

• Documentele care vor fi prezentate în copie vor purta inscripţia 

« CONFORM CU ORIGINALUL », precum şi semnătura 

autorizată, însoţită  de ştampila unităţii. 

• Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel anterior 

este validă doar dacă este vizată de persoana autorizată să 

semneze documentele. 

• Documentele ofertei îndosariate şi având un opis al documentelor 

prezentate,  vor fi depuse în plic închis şi sigilat,  însoţit de 

Scrisoarea de înaintare, conform modelului anexat (Anexa nr 1). 
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• Plicul trebuie să fie marcat cu adresa autorităţii contractante şi  cu 

inscripţia „ A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 22.11.2006, 

ORA 13 00”  .  

E.ALTE INFORMATII UTILE 

• Documentele pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pot fi 

obţinute de la A.M.O.F.M. Bucureşti- Biroul Logistică şi 

Administrativ. 

• Data limita pentru depunerea ofertelor: 21.11.2006,ora 1630  

• Adresa la care trebuie depuse ofertele: A.M.O.F.M. 

Bucureşti, Str. Spătarul Preda, Nr. 12, Sector 5 – Registratura 

Generală 

• Deschiderea ofertelor va avea loc în data de: 22.11.2006, ora 

1300 la sediul instituţiei; la şedinţa de deschidere pot participa şi 

ofertanţii. 

• Perioada de valabilitate a ofertei : minim 30 zile. 

• Sursa de finanţare : Bugetul asigurărilor pentru şomaj. 
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Anexa nr. 1 

OFERTANTUL       Înregistrat la sediul autorităţii contractante 
_______________________    nr._______/________ 
(denumirea/numele) 
 
 
 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 
 

Către _________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa) 

 
 

Urmare a publicării anunţului dumneavoastră în ziarul ________________________  

din data de ______________ prin care vă exprimaţi dorinţa de a achiziţiona un imobil cu 

destinaţia de sediu administrativ, noi___________________________________________ 

                                                                (denumirea /numele ofertantului) 

vă transmitem alăturat coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând : 
- oferta 

- documentele care însoţesc oferta. 

 

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi vă va satisface cerinţele. 

 

 

Data completării 

____________________ 

 
 
 
         Cu stima,  
 
         Ofertant, 

      _________________________________ 
        (semnătura autorizata) 
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ANEXA NR. 2(*)  

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

Subsemnatul __________________________________________________, născut la data de 

_________________, în localitatea __________________, fiul lui 

___________________________ şi al _________________________, posesor al BI/CI seria 

________, nr. _________________, eliberat/ă de ___________________________________ 

la data de _________________, CNP _______________________________, cu domiciliul în 

localitatea _________________________________, jud./sector __________________, str. 

__________________________________________________________, nr. _____ bl. 

________ sc. _____ et. _______ ap.____________ cod poştal 

______________________________ proprietar al imobilului din Str.  

_______________________________________________ nr. ____________ sector ________ 

Bucureşti prezint următoarea ofertă: 

 

OFERTĂ DE PREŢ 

PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI 

DIN STR. ______________________, NR. _____________ SECTOR_____ 

NR. 

CRT. 
 

Denumire 

 

U.M. 

 

CANT. 

 

Preţ unitar 

 

Valoare 

1. Teren Metru pătrat    

2. Imobil Metru 

pătrat/suprafaţă 

construită 

   

3. Valoare 

totală 

ofertă 

    

 

OFERTANT 

Numele şi prenumele 

______________________________ 

Semnătura 

______________________________ 

 

 

*Această anexă se completează numai de către ofertanţii persoane fizice. 
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ANEXA NR. 3(*)  

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

 

S.C.________________________________________________________________,cod fiscal 

_____________________ număr de înregistrare la Registrul Comerţului 

______________________________, cod IBAN ___________________________, deschis la 

__________________________________________________________, cu sediul  în 

localitatea ___________________________________________, jud./sector 

__________________, str. ______________________________, nr. _____ bl. ________ sc. 

_____ et. _______ ap.____________ cod poştal ______________________________pentru  

imobilul din Str.  _______________________________________________ nr. ____________ 

sector ________ Bucureşti prezint următoarea ofertă: 

OFERTĂ DE PREŢ 

PENTRU VÂNZAREA IMOBILULUI 

DIN STR. ______________________, NR. _____________ SECTOR_____ 

NR. 

CRT. 
 

Denumire 

 

U.M. 

 

CANT. 

 

Preţ unitar 

 

Valoare 

1. Teren Metru pătrat    

2. Imobil Metru 

pătrat/suprafaţă 

construita 

   

 

3. Comision 

Agenţie 

(după caz) 

    

4. Valoare 

totală 

ofertă 

    

OFERTANT 

S.C. _______________________________________________________ 

Numele şi prenumele persoanei autorizate 

______________________________ 

Semnătură şi ştampilă 

______________________________ 

*Această anexă se completează numai de către ofertanţii persoane juridice sau, după caz, 

agenţii imobiliare. 


