
 
 
 
 
 
 
 

Cerinţe de eligibilitate în cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie publică    
deschisă şi negociere directă 

 
                        Documentele prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţelor de 
eligibilitate sunt următoarele: 
                  a) dotarea operatorului de transport cu autobuze ecologice sau cu grad de 
poluare scazut (Euro 5) avand vechimea de cel mult 2 ani (an de fabricatie 2010, 2009 
sau 2008), probata prin copii ale cartilor de identitate ale acestora si/sau contracte de 
leasing. In situatia in care la data publicarii anuntului licitatiei operatorul de transport nu 
detine in proprietate sau in folosinta autobuzele necesare prestarii serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate, acesta va prezenta o factura 
proforma pentru achizitionare si o scrisoare de garantie bancara, cu obligativitatea 
incheierii si prezentarii unui contract de vanzare-cumparare sau a unui contract de 
leasing in cazul desemnarii ofertei sale ca fiind castigatoare, in termen de 10 zile 
calendaristice de la data comunicarii privind atribuirea contractului. In caz contrar 
oferta cistigatoare va fi declarata cea a operatorului care a intrunit  punctajul imediat 
inferior.  
               b) licenţa de transport ; 
               c) certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului pentru 
operatorii români sau un document similar eliberat de autoritatea competentă din ţara 
de origine pentru operatorii străini, după caz; 
               d) certificate constatatoare în termen privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile 
de plată a impozitelor şi taxelor către stat şi cele locale, precum şi a contribuţiei pentru 
asigurările sociale de stat, valabile la data deschiderii ofertelor (formulare-tip eliberate 
de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), din localitatea unde 
îşi are sediul ofertantul; 
               e) dovada plăţii garanţiei de participare; 
                f) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, 
după caz, din care să rezulte că nu se află întruna dintre situaţiile prevăzute de Legea 
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completarile ulterioare. 
               g) certificate ISO 9001 si 14001 


