
  

INSTRUCTIUNI  CATRE OFERTANTI   

 

“ LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA SCĂRILE DE ACCES DE LA DEMISOLUL 

IMOBILULUI  POLICLINICA  MUNICIPIULUI SĂCELE” 

 

                                    
SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT 
 

Denumire oficială: MUNICIPIUL SACELE 

Adresă:  P-ta Libertatii nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov   

Localitate: Municipiul  Sacele Cod poștal: 
505600 

Țara: ROMÂNIA 

Punct(e) de contact:  
Comp. Licitatii si Achiziții Publice 

Telefon: +40 268276164; 

E-mail: primaria@municipiulsacele.ro Fax:   

Adresa de internet: www.municipiulsacele.ro 

 
I.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ  

□ Minister sau orice altă autoritate națională 
sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale 
sau locale ale acestora 
□ Agenție/birou național sau federal 
□ Colectivitate teritorială  
□ Agenție/birou regional sau local  
□ Organism de drept public  
□ Instituție/agenție europeană sau 
organizație europeană 
 
X Altele (precizați): autorități locale 

□ Servicii publice generale 
□ Apărare 
□ Ordine și siguranță publică 
□ Mediu 
□ Afaceri economice și financiare 
□ Sănătate 
□ Construcții și amenajări teritoriale 
□ Protecție socială 
□ Recreere, cultură și religie 
□ Educație 
X Altele (precizați): servicii generale ale 
administrațiilor publice 

 
 
SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI 
II.1) DESCRIERE 

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă 

“ Lucrări de reparații curente la scările de acces de la demisolul imobilului  Policlinica  

Municipiului Săcele” 

II.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de 
prestare a serviciilor 

a) Lucrări   
                     x           

b) Produse                              c) Servicii      
                                 

Locul principal de 
executare 
NUTS 

Locul principal de livrare 
Cod NUTS  

Locul principal de prestare 
sediul prestatorului 
Cod NUTS RO 122 - Brasov 

II.1.3) Achizitia implică 
Un contract de achiziții publice     X                                                            

II.1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziției 

“ Lucrări de reparații curente la scările de acces de la demisolul imobilului  Policlinica  
Municipiului Săcele”(conform caiet de sarcini) 
 

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile) 

Obiect principal 45453100-8 Lucrari de 

renovare 

 

II.1.6) Împărțire în loturi  
da □  nu  X 

http://www.municipiulsacele.ro/


II.1.7) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                               
da □ nu X 

 
 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI 

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul 
o Reabilitarea scarilor de acces la demisolul Policlinicii Municipiului Săcele 

• Valoarea estimata : 121.848,74 lei  fara TVA   

II.2.2) Opțiuni (după caz)                                                                                                                         
da □  nu  X 
Dacă da, descrierea acestor opțiuni:  
Dacă se cunoaște, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opțiuni: 
în luni: / sau în zile: / (de la data atribuirii contractului) 

Numărul de prelungiri posibile (după caz)...........: sau interval: între ..........și ............ 
da □  nu  X 

 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 

Durata prezentului contract este de 3 luni de la data semnarii contractului.   

 
II.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

II.4.1. Ajustarea prețului contractului                                                                                                     
da □ nu X 

 
SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE 
III.1) CONDIŢII  REFERITOARE LA CONTRACT 
 

III.1.1) Depozite valorice și garanții solicitate (după caz) 

III.1.1.a) Garanție de participare                                                                                                           
da   nu X  

III.1.1.b) Garanție de bună execuție                                                                                                      
Da  X    nu  ( conf. Caietului de sarcini) 

III.1.2) Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile 
relevante 
Buget local 

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul /comanda(după caz)  -asociere conform art.53 din Legea privind achizitiile 
publice nr. 98/2016 

III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale (după caz)                                 
da □ nu X 
Dacă da, descrierea acestor condiții 

III.1.5. Legislația aplicabilă 
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice   
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 
- alte acte normative în vigoare specifice obiectului achiziţiei. 

 
 
III.2) CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE 
 
 

III.2.1) Motive de excludere a ofertantului 

Declarație pe propria răspundere  din care să 
rezulte ca ofertantul nu se afla în situațiile 
prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din 
Legea nr. 98/2016, completată în conformitate 
cu Formularele 1.2.3(sectiunea Formulare ) 

Încadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, 
art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016 din 
OUG nr.34/2006 atrage excluderea 
ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind 
evitarea conflictului de interese, completată în 
conf. cu  Formularul 4. (sectiunea Formulare ) 

Încadrarea în una din situațiile prevăzute în 
cadrul Capitolului II, Secțiunea a 4-a din 
Legea nr. 98/2016 atrage excluderea 



Lista persoanelor cu funcții de decizie cu privire 
la derularea și finalizarea procedurii de atribuire:  
Virgil Popa – primar, CJ .Zamfir Geta -Secretar 
General , Gâdea Sorin – Administrator Public , 
Radulescu Eugen – Sef Serviciu CFSBOCFPP, 
Boberschi Dan-Radu – consilier achizitii  
Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  , 
Cj.Musca Nicusor Sebastian – Sef Birou  
Juridic,Tagarici Gabriela Elena – consilier 
achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  
; Matei Ion– inspector Compartiment FLSAD  
   

ofertantului din prezenta procedură.  

Declarație pe proprie răspundere privind 
obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de 
protecţie a muncii  si în domeniul mediului si 
protectiei mediului. Formularele 5 si 6 (sectiunea 
Formulare ) 
 

 

III.2.2) Capacitatea ofertantului- Capacitatea de exercitare a activității profesionale 

Forma de inregistrare in conditiile legii din tara 
de rezidenta, - operatorul economic este legal 
constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile 
de anulare a constituirii precum si faptul ca are 
capacitatea profesionala de a realiza activitatile 
care fac obiectul contractului. 

Ofertantul trebuie să prezinte Certificatul 
Constatator emis de ONRC -  codul CAEN 
(sau echivalent) care îi permit să presteze 
serviciile care fac obiectul achiziției publice. 
 
 

 

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

CUMPARARE DIRECTA - in conformitate cu procedura operationala a Mun.Sacele  P.O. 

109.02.03  

OPERATORUL ECONOMIC TREBUIE SA AIBA CONT DESCHIS PE SEAP 

 

IV.1) CRITERII DE ATRIBUIRE 

Prețul cel mai scăzut     

 
 
IV.2) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 
 

4.2.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare 

Limba română 

4.2.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta  
durata în luni /sau în zile: 30 de zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

IV.3) PREZENTAREA OFERTEI 
 

IV.3.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul 
de sarcini si  trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/ obligatiilor 
prevazute in caietul de sarcini . 
Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor ce urmează a fi executate  cu 
prevederile legale in domeniu.  
Propunerea tehnică va fi întocmită în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării 
corespondenței cu specificațiile tehnice 
 

IV.3.2. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiară se va elabora astfel încât să furnizeze toate informațiile solicitate cu 
privire la preț, corelate  cu propunerea tehnica prezentata. 
Propunerea financiara se va depune prin completarea Formularului nr. 7 + Anexa (daca este 



cazul ) 
 

IV.3.3. Modul de prezentare a ofertei 
Operatorii economici interesați își vor depune oferta în vederea participării la procedura de 
atribuire. Aceasta va conține 1 (un) exemplar în original.  
Documentele de calificare ,propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi prezentate 
în cadrul unui singur plic sigilat  -insotite de scrisoarea de inaintare Formular nr.8 
Oferta va fi înregistrată la sediul autorității contractante: Primaria Mun Sacele  P-ta Libertatii 
Nr.17 Sacele, 505600 jud.Brasov pana la data de 27.04.2021  ora 12.00 - conform  anunt . 
Ofertantul trebuie să ia toate masurile astfel încât aceasta să fie primită și înregistrată de către 
autoritatea contractanta până la data și ora limita pentru depunere, stabilită în anunțul de 
participare. Ofertantul își asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră. Toate 
documentele depuse, respectiv documentele de calificare și documentele care însoțesc oferta 
trebuie să fie scrise sau tipărite cu cerneală neradiabilă și vor fi numerotate, stampilate și 
semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în 
contract.  
În cazul în care documentele ofertei sunt semnate de o altă persoană decât reprezentantul 
legal, atunci se va prezenta în acest sens o împuternicire, Formular 9 .În cazul documentelor 
emise de instituții/organisme oficiale abilitate în acest sens, documentele respective trebuie să 
fie semnate și parafate conform prevederilor legale în vigoare. 
Ofertantul își asuma răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor 
documentelor prezentate în original și/sau în copie în vederea participării la procedura. 
Analizarea documentelor prezentate de ofertanți, de către comisia de evaluare, nu angajează 
din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea ca fiind autentice sau 
legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect. 
 

 
 
SECŢIUNEA V.INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

V.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (după caz)                                                                            
 da □ nu X 
Dacă da, precizați perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:  

V.2) Contractul se înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare  
 da □ nu X 
Dacă da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) și/sau program(e): 

V.3) ALTE INFORMATII (după caz) 
Atribuirea contractului de achiziție publică  
Ulterior, achizitia directa va fi derulata si finalizata in noul SEAP de catre autoritatea 
contractanta cu ofertantul declarat castigator, în urma aplicării prezentei proceduri de selecție 
de oferte,  după cum urmează: 
Publicarea invitației de participare și primirea ofertelor: 
Transmiterea  anunțului privind organizarea selecției de oferte  Perioada cuprinsă între data 
publicării anunțului și data primirii ofertelor va fi de 5 (cinci) zile  
Primirea solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, elaborarea și transmiterea 
răspunsurilor, după caz; Autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări într-o perioada 
care nu va depăși, 1 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. 
Primirea ofertelor; 
Deschiderea ofertelor 
Evaluarea ofertelor, atribuirea și semnarea contractului 
Evaluarea de către autoritatea contractantă a ofertelor pe baza criteriului de atribuire și 
întocmirea clasamentul ofertelor, respectiv al ofertanților, în ordinea descrescătoare a 
punctajului obținut. 
Comunicarea tuturor ofertanților a rezultatului procedurii de achiziție publică, inclusiv 
comunicarea costurilor de finanțare finale propuse de fiecare ofertant. 
Achizitia directa se va face exclusiv prin catalogul electronic SEAP - Noul SEAP  si va fi 
finalizata prin incheierea unui contract de lucrari. 
 

V.4) CĂI DE ATAC  
Soluționarea contestațiilor se va realiza conform prevederilor Legii nr. 101/2016 privind 
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 



contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor. 

 
 
 
 
 
FORMULARE 
 

• Formular  1  -Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016; 

• Formular  2 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;; 

• Formular  3 - Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016; 

• Formular  4-  Declaraţie privind neîncadrarea în situatia conflictului de interese din Legea nr. 
98/2016; 

• Formular  5  -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul mediului si  
protectiei mediului 

• Formular  6   -  Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al 
relatiilor de munca  

• Formular  7    -  Formular de oferta  

• Formular 8    -Scrisoare de inaintare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   Operator economic                FORMULARUL 1 
    .......................... 
      (denumirea/numele) 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

  
Subsemnatul, ...................................................... reprezentant împuternicit al 
............................................ (denumirea operatorului economic) în calitate de 
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei 
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este 
cazul)   
 
      
 
 
 
 



 
OPERATOR ECONOMIC 
  ____________________       FORMULAR  2 
           (denumirea/numele 
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

 
                  Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................,  
      ............................................................... . (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului 
economic) 
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate 
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii, respectiv că nu am încălcat obligaţiile privind plata 
impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem. 
            Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………. 
                                                        (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 
 
           Data completării ...................... 
 
 
Operator economic, 
_________________ 
(semnatura autorizată) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Operator economic                                        FORMULAR 3 
    …....................... 
      (denumirea/numele)  
 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

 
 
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al 
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de 
candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al 
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de  de către 
…………………………………………………, declar pe proprie răspundere că în ultimii 3 ani:  
a) nu mi-am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu mă aflu în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității; (a se vedea art. 167 alin. (2) din Legea nr. 98/2016) 
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să îmi pună în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în 
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
e) nu mă aflu în vreo situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
f) nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire sau participarea mea la pregătirea procedurii 
nu a condus la o distorsionare a concurenței; 
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-mi reveneau în cadrul unui 
contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, nu au existat încălcări care au dus la încetarea anticipată a 
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; 
h) nu m-am făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea 
autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii 
criteriilor de calificare și selecție, am prezentat informațiile solicitate, sunt în măsură să prezint 
documentele justificative solicitate; 
i) nu am încercat să influențez în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțin 
informații confidențiale, nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență 
semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire, 
selectarea sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către operatorul economic 
pe care-l reprezint.  
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 
 
Data completării 
Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
 
 
 
 
Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator(daca este 
cazul)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
                                                                                                                            FORMULAR nr. 4 
   OPERATOR ECONOMIC 
    ____________________ 
       (denumirea/numele) 
 
 

Declaratie privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese 
privind evitarea conflictului de interese 

(conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice) 
 
 
1. Subsemnatul/a …...……………….......................…, în calitate de …….........………………. 
(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant), la …………………………, în temeiul art. 59 din 
Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, 
sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: 
   a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de 
interes, acţiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;  
   b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este este soţ/soţie, rudă sau 
afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de 
administraţie/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante; 
   c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un 
interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să 
afecteze independenţa şi imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare; 
   d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul 
consiliului de administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori 
asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori 
care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autoritatii contractante;  
   e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am nominalizat printre 
principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă 
sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii 
de decizie în cadrul autoritatii contractante.  
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, 
derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire,  conform prevederilor art. 58-63, din Legea 
nr. 98/2016. Virgil Popa – primar, CJ .Zamfir Geta -Secretar General , Gâdea Sorin – Administrator 
Public , Radulescu Eugen – Sef Serviciu CFSBOCFPP, Boberschi Dan-Radu – consilier achizitii  
Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  , Cj.Musca Nicusor Sebastian – Sef Birou  Juridic,Tagarici 
Gabriela Elena – consilier achizitii  Compartiment Licitatii ,Achizitii Publice  ; Matei Ion– inspector 
Compartiment FLSAD. 
 
2. Subsemnatul/a…………………………..................…. declar că voi informa imediat autoritatea 
contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării 
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi 
câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 
3. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare. 
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice 
aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. 
 
 
Data completării .................. 
Ofertant, 
…………………........... (nume, prenume) 
....................................(semnatura autorizată) 
(stampila) 



 
          Operator economic                                                                     FORMULAR nr. 5 
    ___________________ 
          (denumirea/numele)       
 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI 

 
  Prin aceastã declaratie, subsemnat(ul)/a ……………………………….......   reprezentant legal 
al …………………………………….....……., participant la licitatia :........................................ 
…………………..........(obiectivul de investitie) declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate 
faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta si implementa executia furnizarilor cuprinse 
în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, 
legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale 
în domeniul mediului si protectiei mediului. 
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul 
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de 
stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe 
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta 
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau 
cu amenda » 
 
 
      Data                        Ofertant, 
                                                                                    Numele si prenumele 
                                                                                  ………………… 
                                                                                      (semnătură) 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                        FORMULAR nr. 6 
Operator economic 
................................  
(denumirea/numele) 
 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR 
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA 

 
Subsemnatul ……………………............................... (nume şi prenume în clar a persoanei 
autorizate), reprezentant al ………………………............................................ (denumirea ofertantului 
si datele de identificare) declar pe propria raspundere cã vom respecta si implementa executia 
furnizarilor cuprinse în ofertã conform reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi 
acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca. 
De asemenea, declar pe propria raspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de Totodată, 
declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal 
referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori 
unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, 
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte 
pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda » 
 
 
 
 
 
 
Data                                        Ofertant, 
                                                                                     Numele si prenumele 
 
                                                                                         ………………… 
                                                                                             (semnătură) 



 
                                                                                                                        FORMULAR nr. 7 
 
 
Operator economic                                                                                                   
................................ 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA 
Către ...................... 

 
1. Examinând documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai      
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus 
mentionată,sa executam  contractul. „.........................................................................................” 
pentru suma de,                                                                           (suma în litere si în cifre, precum si 

moneda ofertei) ,  la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată TVA în valoare de              

(suma în litere si în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câstigătoare, să începem executia 
lucrarilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile in 
conformitate cu graficul de executie anexat, in ......... luni calendaristice. 
 
3.Ne angajăm să mentinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile (perioada în litere si în 
cifre) respectiv până la data de .......... (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi si 
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 
4.Până la încheierea si semnarea contractului de achizitie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câstigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 
 
5.Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câstigătoare, să 
constituim garantia de bună executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 
 
6. Precizam că: 

  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 

 nu depunem ofertă alternativă. 
(se bifează opţiunea corespunzătoare) 
 
6.Întelegem că nu sunteti obligati să acceptati oferta cu cel mai scăzut pret sau orice altă ofertă pe 
care o puteti primi. 
 
Data __/__/____ 
 
 
................................, (semnătură), în calitate de ..................... legal autorizat să semnez oferta 
pentru si în numele ............. ......................................(denumirea/numele operatorului economic) 
Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



  Anexa la oferta financiara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                   FORMULAR nr. 8 

 

Operator  economic 
.......................................................................................... 
(denumirea/numele) 
 

SCRISOARE DE INAINTARE 

Catre .......................................................................................... 

         (denumirea entitatii contractante si adresa completa) 

 

Ca urmare a solicitarii de oferta  nr ................. din......................... (ziua/luna/anul), privind aplicarea 
procedurii pentru atribuirea contractului „.............................................................................” 
denumirea contractului de achizitie publica), noi .................................................................. 

(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele: 

 

- documentele care insotesc oferta inclusiv documentul ______________________(tipul, 

seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilita de 

dumneavoastra prin documentatia de atribuire; 

 

2. Persoana de contact (pentru aceasta procedura) 

Nume  

Adresa  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

Cu stima, 

Semnatura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului       ............................................. 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei      ............................................ 

 

Detalii despre ofertant  
Numele ofertantului                                                                   .................................................... 
Tara de resedinta        ..................................................... 
Adresa          .................................................... 
Adresa de corespondenta (daca este diferita)     .................................................... 
Telefon / Fax                                     ....................................................        
Data                                      .................................................... 



 

 FORMULAR 9 

 

ÎMPUTERNICIRE 

 

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în 

…………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la 

Registrul Comerţului sub nr. …..……………………, CUI ………………, atribut fiscal ……............., 

reprezentată legal prin …...................................……………………………………………, în calitate de 

………...…………………………, împuternicim prin prezenta pe …......………............………………, 

domiciliat în ……………..........………………… …………………..................………………, identificat 

cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de 

……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de 

……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. ……………………, 

organizată de …………………………….................în scopul atribuirii CONTRACTULUI 

……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 
1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea 
la procedură; 
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe 
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul 
desfăşurării procedurii. 
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu 
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 
 
 
Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite 
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 
     
 
 
Data           Denumirea  mandantului 
                       S.C. ………………………………… 
reprezentată legal prin 
 ___________________________ 
 (Nume, prenume) 
___________________________ 
 (Funcţie) 
___________________________ 
 (Semnătura autorizată şi ştampila) 
 

                                                                                                                          
 
 



                                                  R O M Â N I A                          

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE  

Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

 

    SERVICIUL TEHNIC 

    COMPARTIMENTUL  FOND LOCATIV, SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE 

 

          Nr.35478/31.03.2021 

 

 

CAIET DE SARCINI 

LUCRĂRI  DE  REPARAȚII GENERALE ȘI RENOVARE 

1. DATE GENERALE  

Denumirea achiziției:  LUCRĂRI DE REPARAȚII CURENTE LA SCĂRIILE DE  ACCES LA 

DEMISOLUL IMOBILULUI  POLICLINICA  MUNICIPIULUI SĂCELE 

Cod CPV:   45453100-8 Lucrări de renovare  

Tipul achizitiei :  Execuție lucrări  

Valoare estimata:  145.000  lei  (CU TVA )  

Sursa de finanțare:  Bugetul LOCAL  

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI  

2.1  Obiectivul  prezentei  lucrări   îl  constituie  execuția  lucrărilor  de:  

 LUCRĂRI DE REPARAȚII GENERALE LA SCĂRIILE DE  ACCES LA 

DEMISOLUL IMOBILULUI POLICLINICA  MUNICIPIULUI SĂCELE 

 2.2  Prezentul  Caiet  de  sarcini  stabilește  condițiile  tehnice  și  de  calitate  pentru  execuția 

lucrărilor de reparații generale la scările de acces la imobilul Policlinica Municipiului Săcele.  

2.3 Persoana de contact: Compartimentul F.L.S.A.D., ec. Matei Ion, tel. 0771686990. 

3. DOMENIUL DE APLICARE  

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor. 

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor. 

mailto:primaria@municipiulsacele.ro
http://www.municipiulsacele.ro/


3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile exectantului de a respecta 

legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării 

lucrărilor de reabilitare.  

3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza 

prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.  

4. INFORMAȚII LOCAȚIE  

4.1 Amplasamentul clădirii  se află în Mun. Săcele, str. AL.EPISCOP POPEEA nr.20 

4.2 Construcția asupra căreia se intervine este identificată ca Policlinica Municipiului Săcele. 

5. LUCRĂRI DE REPARATII  

5.1 Generalităţi  

Acest  capitol  cuprinde  specificaţiile  tehnice  pentru  execuţia  reparatiilor  şi  zugravelilor. 

Lista de lucrări este următoarea: 

DENUMIRE TIP LUCRARE  CANTITATEA  

BUC/MP/ML/KG/LEI/ETC 

Demolari ziduri din caramida cu mortar 10,00 mp 

Demontare usi si ferestre din lemn, metal  56 mp 

Demontare grilaje metalice 60 mp 

Demontare pereti, fara recuperare de materiale 4 mp 

Demontare canale de ventilatie din tabla 100mp 

Demontare tevi de otel si instalatii incalzire 260 ml 

Aplicare pardoseli din materiale plastice tarket sanitarizat 200 mp 

Aplicare reparatii tencuieli interioare 190 mp 

Aplicare amorse si vopseluri lavabile 191 mp 

Amorsare si gletuire pereti  190 mp 

Tamplarie de termopan din PVC   cu un canat 10 mp 

Tamplarie de termopan din PVC   cu doua canaturi 50 mp 

Vopsitorie cu lac alchidal   45 mp 

Instalatii electrice  6 buc 

Vas toaleta si lavoar 2 buc 

Consumuri de apa rece pe durata lucrarilor de reparatii 100 mc 

Consumuri de energie electrica pe durata lucrarilor de reparatii 1500 kw 

Zidarie cu blocuri Caramida sau BCA 1 mp 

Vopsitorie in ulei pe tamplarie de lemn 36 mp 

Tencuieli interioare  3 mp 

Confectionare si monatare grilaje usa acces exterior 3 mp 

Zugraveli exterioare 14 mp 

Transport prin purtare directa si rutier 5 tone 

  

5.2. Standarde şi normative de referință  

C3-76   Normativ pentru execuţia lucrărilor de reparatii şi zugraveli.  



Toate materialele şi produsele folosite trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. 

Materialele utilizate la executarea reparatiilor şi zugravelilor vor avea caracteristicile tehnice 

conform standardelor şi normelor admise în România.  

5.3 Livrarea, transportul şi depozitarea materialelor  

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.  

Executantul   trebuie   să-şi   organizeze   în   aşa   fel   transportul,   depozitarea   şi   

manipularea materialelor  şi  produselor  încât  să  elimine  posibilitatea  degradării  acestora,  

astfel  ca,  în momentul folosirii, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin 

caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.  

Atragem  o  atenţie  deosebită  la  condiţiile  de  securitate  împotriva  incendiilor,  care  trebuie 

asigurate  spaţiilor  de  depozitare  (în  special  a  materialelor  uşor  inflamabile,  ca  de  exemplu 

vopselele). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 şi +20 

grade C.  

5.4 Pregătirea suprafeţelor  

Turnarea betoanelor: 

Suprafeţe tencuite:  

            În vederea finisării cu vopsitorii suprafeţele trebuie drişcuite cât mai fin, urmele de drişcă 

să fie puţin vizibile; toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă, terminate şi uscate.  

Suprafeţe tinciuite: 

-suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau tinci) trebuie să fie plane şi netede, fără 

desprinderi şi fisuri;  

-toate  fisurile  şi  neregularităţile  se  chituiesc  sau  se  şpăcluiesc  cu  pastă  din  aceeaşi 

compoziţie cu a gletului/tinciului si se aplica peste plasa specială;  

5.5 Condiţii de execuţie  

Reparatiile şi zugravelile se vor executa în conformitate cu lista cu cantitati de lucrari şi 

prevederile prezentului Caiet de sarcini.  

Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul 

ambiant  de  cel  puţin  +5  grade  C  în  cazul  zugravelilor, regim de temperatură ce se va ţine 

tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 8 ore după executarea lor.  

Înainte de începerea lucrărilor de reparatii şi zugraveli se va verifica dacă suprafeţele suport au 

umiditatea de regim: 3% pentru suprafeţele tencuite şi 8% pentru cele gletuite.   

Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se finisează nu trebuie să fie 

mai mare de -6 – 0 grade C, pentru evitarea condensării vaporilor.  

5.6 Condiţii de calitate şi verificarea lucrărilor  

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către executant:  



- îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport;  

- calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne 

de fabricaţie;  

- recepţia lucrărilor de reparatii şi zugraveli se va face după uscarea perfectă a acestora;  

- eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în  caietul de sarcini sau condiţii de 

calitate vor fi refăcute sau remediate.  

Verificarea zugravelilor si vopsitoriilor se va face prin:  

 - examinarea  vizuală  a  suprafeţelor,  urmărindu-se:  corelarea  cu  proiectul,  aspectul general 

(acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat pe întreaga suprafaţă, fără pete, 

desprinderi, cute, proeminenţe, scurgeri, băşici, aglomerări de coloranţi, fără neregularităţi din 

chituire sau şlefuire, etc). 

- verificarea  tehnologiei  de  pregătire  a  suprafeţelor  manuale  de  zugravit si vopsit  (curăţirea, 

şlefuirea,  chituirea rosturilor,  etc) ce se face prin sondaj,  îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai 

dosite, vopseaua până la stratul support. 

6. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR  

6.1 Măsuri generale  

6.1.1   Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.  

6.1.2 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și 

standardele în vigoare.  

6.1.3  Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de 

sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.  

6.1.4 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la 

stabilirea  condițiilor  de  introducere  pe  piață  a  produselor  pentru  construcții  si  vor  avea 

certificat de calitate și agrement tehnic.  

6.1.5 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul executiei se vor respecta: prevederile din 

normele de protecția și medicina muncii și PSI în vigoare (P118-99 Normativ de siguranță la foc 

a construcțiilor; C300-94 Nomativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării 

lucrărilor de construcții; Regulamentul privind protecția și igiena muncii în constructii, Normele 

generale   de   protecția   muncii,   Norme   de   protecția   muncii   specifice   -   zidării,   montaj 

prefabricate,  finisaje,  cofraje  etc,  Normele  de  medicina  muncii,  Regulamentul  muncii  în 

construcții aprobat de MLPAT etc).  

6.1.6   Pentru   lucrările   suplimentare   apărute   în   timpul   execuției,   se   va   solicita   

acordul beneficiarului.  

6.1.7   Executantul   are   obligația   să   pună   la   dipoziția   beneficiarului   datele   furnizate   

de producător referitor la modalitatea de curățare si întreținere a finisajelor.  

6.1.8 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și 

va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.  



6.2 Materiale 

Toate materialele vor fi utilizate în lucrare numai după ce, în prealabil, s-a verificat că au fost 

livrate cu certificate de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare normelor în vigoare, să 

fie agrementate tehnic.  

7. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU  

7.1 Pe toată durata realizarii lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi 

revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.  

7.2 Lucrările  de  construcție  trebuie  să  fie  conduse,  în  mod  obligatoriu,  de  cadre  tehnice  

cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.  

7.3  Pe  toată  durata  realizării  lucrării  executantul  trebuie  să  ia  toate  măsurile  impuse  de 

normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, 

manipularea materialelor de construcții.  

8. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI  

8.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu Graficul de execuție și cu cerințele 

prezentului Caiet de sarcini.  

9. PREZENTAREA OFERTEI 

9.1  Limba de redactare a ofertei este limba română. 

9.2  Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii.            

10. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE  

10.1  Oferta  tehnică  va conține  Graficul  de  execuție  a  întregii  lucrări,  grupat  pe  categorii  

de lucrări.  

10.2 Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini si va fi însoţită de un 

memoriu tehnic în care se va descrie, în ordinea operaţiunilor executate, tehnologia şi metodele 

folosite pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie cel puţin la nivelul specificat de producătorii 

materialelor. 

10.3 Totodată, în memoriul tehnic, se vor specifica materialele folosite cu menţionarea 

caracteristicilor tehnice ale acestora, cantitatea de amorsă utilizată/mp şi alte detalii pe care 

ofertanţii le consideră semnificative. 

10.4 Totodată facem menţiunea că devizele de lucrări trebuie separate pentru fiecare tip de 

lucrare în parte, iar valoarea totală a lucrării va cuprinde un centralizator general, cu valoarea 

cumulată, inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul şi cheltuielile către stat, indirecte şi 

profit. 

10.5 Ofertantii vor include in devizele oferta si urmatoarele elemente: sisteme de protejare pe 

perioada efectuarii lucrărilor, transportul materialelor si a molozului. 

10.6 Termenul pentru execuţia lucrărilor – maximum 120 zile calendaristice.  

11. CONȚINUTUL OFERTEI  FINANCIARE  



11.1  Autoritatea  contractantă  solicită  ofertanţilor  completarea tuturor formularelor aflate pe 

site-ul acesteia și   formulare  (fără format impus) adaptate la obiectivele descrise in Caietul de 

sarcini:  

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări;  

- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrări;  

11.2  Preţul  materialelor  care  intră  lucrări  din  cadrul  Listelor  cantităţilor  de  lucrări  va  fi 

corelat  cu  specificaţiile  tehnice  din  cadrul  propunerii  tehnice  a  caietelor  de  sarcini  pe 

specialităţi, astfel încât fiecare ofertant va ţine seama la alegerea preţului ca fiecare material să  

corespundă  cerinţelor  de  calitate  descrise  în  cadrul  fişelor  tehnice  de  produs,  din  cadrul 

agrementelor tehnice.  

11.3 Propunerea financiară va fi structurată separat, pentru fiecare lucrare în parte, precum şi 

cheltuielile indirecte şi profitul. 

11.4 Datele privind propunerea financiară ale ofertanţilor vor fi cuprinse în Formularul de ofertă. 

12. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 30 de zile de la 

semnarea Contractului de execuție.  

13. RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR 

13.1 Receptia, in faza finala a lucrarilor executate, se va realiza cu respectarea stricta a 

prevederilor Normativului C 56, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un 

PVR. La cererea executantului se accepta receptii partiale. 

13.2 In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, prestatorul are obligatia să prezinte situatiile 

de lucrari. 

13.3 Garantia pentru lucrarile executate este de 24 luni. 

14. MODALITĂȚI DE PLATĂ  

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 30 zile de la 

recepţia lucrării, pe baza următoarelor documente: factura în original emisă de executant însoțită 

de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării sunt acceptate  situații și plăți parțiale.  

15.  MODUL DE PREZENARE A OFERTEI 

Oferta trebuie tiparită sau scrisă cu cerneală neradiabilă si semnată de reprezentantul 

autorizat al ofertantului. In cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate in acest 

sens, acestea trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. 

Propunerea tehnică, propunerea financiară și formularele din anuntul achizitiei, insotite 

de Formularul de oferta se vor introduce in plic. Oferta astfel alcătuită va fi depusă la registratura 

instituției, insoțită de adresa de înaintare 

16.  DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI VA FI SPECIFICATA IN ANUNȚUL 

ACHIZIȚIEI 

17. POSIBILITATEA RETRAGERI SAU MODIFICĂRII OFERTEI 



Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-și retrage oferta numai până la  data și ora 

stabilită în anunăul de  depunere a ofertei. 

18. DESCHIDEREA OFERTELOR : în ziua următoare depunerii ofertei 

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul institutiei. 

19. OFERTE ÎNTÎRZIATE  

 Ofertele întârziate sunt cele care au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la 

o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare. 

20. CRITERIUL DE ATRIBUIRE  - Preţul cel mai scăzut                                    

Justificarea duratei de garanţiei se va face de către ofertanţi prin prezentarea de 

documente autentice  eliberate de producătorii/ distribuitorii de materiale, semnate şi ştampilate. 

Nu vor fi luate în considerare documentele copiate de pe internet.  

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

21.1  Ajustarea  preţului contractului   NU  se permite. 

21.2. Garanţia de bună execuţie este de 5 % din valoarea fără TVA a lucrărilor executate, prin 

reţineri din facturile decontate executantului. Garanţia de bună execuţie va fi virată într-un cont 

de garanţie ce va fi deschis de către operatorul economic şi va fi comunicat, în scris, autorităţii 

contractante, înainte de iniţierea semnării contractului. 
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Cofrajele. 

Cofrajele cuprind suprafata cofranta propriu-zisa si elementele de sprijinire a acesteia. 

Suprafata cofranta va fi alcatuita de regula din lemn, respectiv scandura sau placaj. Se poate 

folosi, daca este 

disponibila si tabla. Cofrajul va fi astfel alcatuit incat partile sale componente sa se poata monta 

si mai ales demonta, 

cu usurinta, fara a degrada betonul proaspat turnat. Imbinarea partilor componente ale 

suprafetelor cofrante se va 

face astfel incat sa nu permita scurgerea laptelui de ciment. La acest gen de lucrari apare frecvent 

cazul rezemarii 

cofrajului pe portiuni de beton vechi, existente. Etansarea acestui contur se va face cu grija, 

avand in vedere conditia 

ca fata de beton care va veni in contact cu betonul proaspat sa nu fie acoperita sau murdarita de 

materialele folosite la 

etansare (hartie, chituri, ipsos, etc.). Se recomanda utilizarea unor fasii de material elastic, 

montate ca o garnitura intre 

cofraj si beton (cauciuc, polistiren expandat, etc.). 

Elementele de sprijinire a suprafetei cofrante au rolul de a prelua incarcarea data de betonul 

proaspat turnat si 

solicitarile de la punerea in opera a betonului (socuri de la descarcarea betonului in cofraj, 

vibrare). 

Partile orizontale ale cofrajelor se vor verifica si la actiunea unui om care circula pe ele,respectiv 

o incarcare 

concentrata de 150 daN amplasata in orice pozitie in plan. 

Dimensionarea se face pe criterii de rezistenta, folosind rezistentele admisibile. Dupa 

dimensionare se va face 

verificarea deformabilitatii cofrajului - atat a suprafetei cofrante in fiecare punct al ei cat si a 

cofrajului in ansamblu - 

deformatia relativa maxima. Cofrajele - respectiv elementele de sprijinire ale suprafetei cofrante 

- se vor rezema pe 



esafodaje capabile sa preia incarcarea respectiva. La rezemare se va avea in vedere posibilitatea 

dezlipirii si scoaterii 

cofrajului, la decofrare, fara demontarea esafodajului, utilizandu-se impanarea cu pane, suruburi 

sau alte dispozitive 

adecvate. 

Operatiuni preliminare lucrarilor de cofrare: 

Se va trasa pe placi pozitia structurii inainte de inceperea fixarii armaturilor. Inainte de trasare se 

va verifica daca placa 

este curata si libera de orice obstacole. Pentru trasare se va folosi vopsea rezistenta pentru 

certitudinea ca ramine 

vizibila si dupa ploaie sau curatenie. Liniile de trasare trebuie sa se continue in goluri sau pe 

colturile exterioare cu 

aproximativ 150mm. Este foarte important ca reperele si punctele de trasare sa fie protejate 

impotriva deplasarii sau 

deteriorarii accidentale. 

Verificari inainte de turnare 

- Intreaga suprafata a cofrajului trebuie curatata, aplicandu-se apoi agentul de decofrare aprobat. 

- Se asigura faptul ca pentru pereti si stalpi cofrajul a fost ridicat cu respectarea reperelor trasate. 

- Se asigura fixarea si rigidizarea corecta a cofrajului de la baza stalpilor si peretilor, pentru o 

corecta aliniere. 

- Se verifica faptul ca toate deschiderile au dimensiunile corecte si nu sunt deformate. 

- Se verifica planeitatea elementelor orizontale (placa, intradosul grinzilor, ramele de cofraj etc.) 

- Se asigura verticalitatea reazemelor pentru placa si grinzi. 

- Se asigura faptul ca suprafetele speciale sunt pozitionate si fixate in mod adecvat. 

- Se asigura faptul ca distantierii pentru pereti, bolturile si penele sunt in pozitia corecta si bine 

fixati. 

- Se asigura faptul ca piesele de inchidere sunt bine fixate si corect pozitionate. 

- Se asigura faptul ca platfomele Mivan de lucru sunt bine fixate pe structura din beton. 

- Se verifica faptul ca toate elementele de lemn utilizate la podeaua sau parapetul platformelor nu 

prezinta defecte 



si sunt fixate in siguranta. 

Supravegherea turnarii betonului 

Cel putin doi (2) muncitori trebuie sa asigure supravegherea in timpul turnarii betonului, pentru a 

putea tine sub 

observatie ambele fete ale peretilor care se toarna. Punctul de supraveghere ideal in timpul 

turnarii betonului este 

situat putin in fata stratului de turnare, verificandu-se ca bolturile, penele si distantierii sa ramana 

fixati pe masura ce 

turnarea inainteaza. 

Aspectele care trebuie urmarite in timpul betonarii: 

- bolturile/penele care se disloca din pricina vibratiilor; 

- deplasarea, din pricina vibratiilor, a reazemelor pentru grinzi/placa aflate in vecinatatea 

suprafetelor cu 

schimbare de nivel. 

- mentinerea intacta a contravantuirii in zonele speciale; 

- evitarea turnarii unei cantitati excesive de beton in zona golurilor de ferestre; 

- evitarea aparitiei unor goluri sub ferestre sau sub deschiderile paralelipipedice lasate in placi, ca 

urmare a vibrarii 

insuficiente sau a incluziunilor de aer. Verificarea se face batand in cofraj cu un mai de lemn. 

Deplasari ale cofrajului 

Urmatoarele masuri trebuie luate in cazul in care cofrajul se deplaseaza in timpul procesului de 

turnare a betonului: 

SE SISTEAZA IMEDIAT OPERATIUNEA DE BETONARE 

Daca este posibil, se reia procesul de betonare in alta zona, in timp ce se iau masurile de 

remediere adecvate. 

In cazul in care cofrajul s-a deplasat, se aplica elemente de contravantuire suplimentare, care sa 

fixeze structura pana 

la finalizarea operatiei de betonare. Cofrajul din zona in care a avut loc deplasarea ar trebui 

indepartat de indata ce 

betonul permite executarea lucrarilor de remediere. 



Demontarea cofrajelor 

In mod normal, cofrajul peretilor, stalpilor si fetelor grinzilor poate fi demontat dupa 12 ore. 

Timpul de asteptare 

inainte de decofrare pentru un anumit obiectiv trebuie confirmat prin proiect. 

Timpul de asteptare inainte de demontarea intradosului grinzilor trebuie stabilit in etapa de 

proiectare a cofrajului. In 

unele cazuri intradosul grinzilor trebuie mentinut timp de 36 de ore mai inainte de a fi demontat, 

ceea ce va influenta 

cantitatea de cofraj furnizata. 

Platforma de lucru trebuie demontata numai dupa finalizarea TUTUROR lucrarilor exterioare de 

remediere. Siguranta 

trebuie sa fie preocuparea prioritara pentru toti cei implicati in aceasta operatiune – primul aspect 

care trebuie 

urmarit fiind ca pe platforma de lucru sa nu se afle sfaramaturi. 
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