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INTRODUCERE 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si 

prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de 
catre ofertant propunerea tehnica si financiara. Caietul de sarcini contine, in mod 
obligatoriu, specificatii tehnice, in acest sens, orice oferta prezentata va fi luata in 
considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica se inscrie in limitele 
cerintelor din Caietul de Sarcini si a documentatiei tehnice aprobate. 
Propunera tehnica ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevazute in prezentul 
Caiet de Sarcini si  documentatiei tehnice va fi declarata neconforma si/sau 
inacceptabila. 
 
 
DATE GENERALE 

 

Denumirea obiectivului de investitii 

“ EXECUTIE LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA DC101” 

Amplasament 

COMUNA SALCUTA, JUDEŢUL DOLJ 

Titularul investitiei 

COMUNA SALCUTA, JUDEŢUL DOLJ 
 

Elaboratorul documentatiei tehnice  

CIVILCAD S.R.L. 
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SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI 

 

Prezentul caiet de sarcini detaliaza cerintele de executie pentru obiectivul de investitii: “ 

EXECUTIE LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA DC101”. 
 
 
 
OBIECTUL ACHIZITIEI 
Se achizitioneaza  executie de lucrari pentru: 
“ EXECUTIE LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII LA DC101” 
 
Capitolul I 
Prevederi Generale si modul lor de indeplinire 
 
Necesitatea investiţiei - situaţia actuală  
Prin realizarea acestui proiect se urmareste sa se asigure accesibilitatea unor zone cu 
potential la nivel de regiune, unde conditiile economice au impiedicat dezvoltarea 
regionala, economisirea timpului si a carburantilor, reducerea costurilor de operare a 
autovehiculelor, imbunatatirea capacitatii portante a drumurilor. 
 
Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect este in primul rand argumentata de 
starea fizica a drumurilor. Amenajarea acestora va determina: 
• facilitarea accesului localnicilor, al autovehiculelor si a utilajelor agricole; 
• ridicarea potentialului economic al localitatii; 
• ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare; 
• dezvoltarea turismului si a agroturismului; 
 
Analiza situaţiei existente a dus la identificarea necesităţilor de realizare a investitiei. 
Tronsoanele studiate sunt amenajate necorespunzator din punct de vedere al structurii 
rutiere, iar desfasurarea circulatiei este semnificativ influentata de conditiile 
climaterice. 
 
___ 
Proiectul de fata presupune  reparatiea suprafetei partii carosabile prin frezare si apoi 
asternere strat de uzura astfel: 
• “Obiect Tronson de 504 m ( reparatie toata suprafata)” – Suprafata de 2772.00 
mp  cu degra-dari majore ale partii carosabile pentru zone unde interventia se 
realizeaza pe toata suprafata. Pe acest tronson se realizeaza; 
•  “Obiect Tronson  reparatie punctuala” pentru un total de 1 236.08 de suprafetele 
cu degradari locale ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza 
punctual pe suprafete de-limitate de planurile de situatie. 
 
 Indicatorii tehnici globali 

Nivel Nivel Principalii Indicatori tehnici UM Cantitati Suprafete afectate m2 

Inv Act Ob       Propuse Totala Definitiva Temporara

              4 008.08 4 008.08 0.00
        Indicatorii Tehnici ai Actiunilor:     4 008.084 008.08 0.00
        D -  reparatie Drum     4 008.084 008.08 0.00
  D   1    - Sistem Rutier SR Strat de Uzura Uz din 

Beton Asfaltic cu Criblura BA cu dimensiunea 
maxima a granulei de  16 mm 

mp 4 008.08 4 008.08 4 008.08  

___ 



4 | P a g i n a  

 

Proiectul de fata presupune  reparatiea suprafetei partii carosabile prin frezare si apoi 
asternere strat de uzura pentru o suprafata totala de 4008.08 mp, astfel: 
• “Obiect Tronson de 504 m ( reparatie toata suprafata)” – Suprafata de 2 772.00 
mp  cu de-gradari majore ale partii carosabile pentru zone unde interventia se 
realizeaza pe toata su-prafata. Pe acest tronson se realizeaza  
o Frezarea mixturii asfaltice existente pe toata suprafata pe adancimea H=2 cm; 
 Frezarea propriuzisa H=2cm cu freza speciala; 
 Incarcarea cu lopata in auto a molozului; 
 Transportul auto al molozului la 5 km in depozit indicat de beneficiar; 
 Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice si piloti pentru dirijarea circulatiei;  
o Asternere Sistem Rutier - Strat de Uzura Uz din Beton Asfaltic cu Criblura BA16 
(cu dimensiunea maxima a granulei de  16 mm) pe inaltimea  H=4 cm 
 Curatirea mecanica cu peria mecanica a stratului bituminos in vederea aplicarii 
imbracamintii asfaltice; 
 Amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a suprafetei stratului frezat ex-
istent in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica; 
 Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte executata la cald, in 
grosime de 4,0 cm cu asternere mecanica; 
 
• “Obiect Tronson  reparatie punctuala” pentru un total de 1 236.08 mp de 
suprafetele cu de-gradari locale ale partii carosabile pentru zone unde interventia se 
realizeaza punctual pe su-prafete delimitate de planurile de situatie: 
o Frezarea mixturii asfaltice existente pe suprafate izolate pe adancimea H=4 cm; 
 Frezarea propriuzisa H=4cm cu freza speciala; 
 Incarcarea cu lopata in auto a molozului; 
 Transportul auto al molozului la 5 km in depozit indicat de beneficiar; 
 Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice si piloti pentru dirijarea circulatiei;  
o Asternere Sistem Rutier - Strat de Uzura Uz din Beton Asfaltic cu Criblura BA16 
(cu dimensiunea maxima a granulei de  16 mm) pe inaltimea  H=4 cm 
 Curatirea mecanica cu peria mecanica a stratului bituminos in vederea aplicarii 
imbracamintii asfaltice; 
 Amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a suprafetei stratului frezat ex-
istent in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica; 
 Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte executata la cald, in 
grosime de 4,0 cm cu asternere mecanica; 
 
 
 

Cerinte privind executia lucrarilor. 
 

Executia 
Date generale 
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului a prevedrilor 

Documentatiei tehnice  
Ofertele care prezinta durata de executie a lucrarilor mai mare decat durata 

maxima acceptata de catre autoritatea contractanta vor fi declarate neconforme.  
La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru 

materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala 
proprie. 

Programul de Executie va fi intocmit de catre Antreprenor in conformitate cu 
prevederile contractuale. 
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Lucrarile de executie se vor desfasura in intervalul perioadei stabilite contractual. 
Depasirea termenelor prevazute se va penaliza conform conditiilor stipulate in contract. 

Antreprenorul este obligat sa-si indeplineasca atributiile ce-i revin referitoare la 
calitatea constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si 
de celelalte normative legale in vigoare.  

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in incinta pusa la dispozitie fara 
interventii pe proprietatile vecine si fara a incomoda circulatia pe caile de circulatie 
publice. Antreprenorul General are obligatia de a obtine toate acordurile si autorizatiile 
necesare pentru transporturile efectuate si pentru eventuale lucrari ce au loc prin 
ocuparea domeniului public si pe proprietati invecinate daca este cazul. Costurile 
aferente vor fi suportate de catre Antreprenorul General. 

Antreprenorul General va asigura prezenta de personal tehnic (Reprezentantul 
Antreprenorului) insarcinat cu comunicarea cu Beneficiarul pe intreaga durata a 
contractului. 

Executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul 
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic 
cu executia atestat (RTE); 

Executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare 
planul de masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile 
specifice de protectie a muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de 
Sarcini si de a desemna conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre 
toti participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice 
stabilite si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii 
in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor 
profesionale; 

Materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si 
certificate de conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de 
furnizor si impuse de normativele tehnice specifice categoriei de lucrari; 

Lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare 
corespunzatoare in toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru; 

Modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la 
terminarea lucrarilor si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele 
care se intocmesc cu acest prilej sunt cele prevazute in HG nr. 343/2017, Legea 10/1995 
privind calitatea in constructii si celelalte normative tehnice in vigoare; 
 

Antreprenorul General are obligatia de a furniza la sfarsitul lucrarilor: 
-documentatia post executie  
-manualul de utilizare, intretinere si urmarire a evolutiei in timp a lucrarilor 
Antreprenorul General nu va periclita prin actiunile sale, in special prin omisiuni si 
nerespectari ale normelor aplicabile in vigoare, buna derulare a contractului si atingerea 
obiectivelor propuse. 
 

Siguranta pe santier si securitatea muncii 
In executarea contractului, Antreprenorul va respecta legea si reglementarile in 

vigoare legate de securitatea muncii inclusiv daca este cazul reglementarile specifice de 
securitate si siguranta ale Beneficiarului. 
 

Trasarea 
Antreprenorul va fi responsabil de: 

- Trasarea exacta a lucrarilor in raport cu reperele si sistemele de referinta initiale 
prevazute in Contract sau comunicate de Beneficiar; 
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- Corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din 
lucrari, 

- Mobilizarea, pe parcursul executarii Contractului, a tuturor instrumentelor, 
aparaturii si manoperei necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus. 

 
Activitatea Antreprenorului pe santier 
Antreprenorul va respecta prevederile Conditiilor Generale de Contract. 
Protectia mediului in timpul lucrarilor 
Antreprenorul, pe perioada constructiei, va asigura conditiile corespunzatoare pentru 

pastrarea mediului inconjurator, pe santier, acordand o atentie speciala: 
- limitarii emisiilor de zgomot; 
- limitarii emisiilor de substante periculoase in atmosfera; 
- prevenirii poluarii sau contaminarii apelor subterane si de suprafata; 
- protejarii spatiilor verzi. 

 
Depozitarea temporara a materialelor 
Toate materialele vor fi depozitate astfel incat sa se garanteze protectia lor 

impotriva furturilor, avariilor, respectându-se cu strictete instructiunile producătorului. 
Pe parcursul executiei lucrării, Antreprenorul are obligatia: 
de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 
de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
de a aduna si îndepărta de pe santier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 
orice fel, care nu mai sunt necesare. 

Antreprenorul are dreptul de a retine pe santier, până la sfârsitul perioadei de 
garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrări provizorii, care îi 
sunt necesare în scopul îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie. 
 

Caile de acces 
Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru căile de 

acces cu destinatie specială si/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele 
pentru accesul pe santier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe 
cheltuiala sa, orice alte facilităti suplimentare din afara santierului, care îi pot fi 
necesare la executia lucrărilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este 
responsabi (în relatia dintre părti) de lucrările de întretinere, care pot fi necesare ca 
urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. Antreprenorul are obligatia de 
a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine 
aprobarea autoritătilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru 
utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările 
generate de utilizarea drumurilor de acces.  

Pe parcursul executiei lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are 
obligatia, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

- confortul riveranilor; sau 
- căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private 

care deservesc proprietătile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte 
persoane si Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor 
reclamatiilor, actiunilor în justitie, daunelor-interese,costurilor, taxelor si 
cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu aceste 
obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului. 

Antreprenorul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea 
acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractantii săi; 
executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza 
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încărcăturile, în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe 
santier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 
comunică cu sau care se află pe traseul santierului, datorită transportului materialelor, 
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, Antreprenorul are obligatia de a 
despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor 
poduri sau drumuri. 

Antreprenorul este responsabil si va plăti consolidarea, modificarea sau 
îmbunătătirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau 
care se află pe traseul santierului.  
 

Personalul cheie al Antreprenorului 
 

Antreprenorul nu va efectua schimbări în cadrul personalului cheie stabilit, fără 
aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să propună din 
proprie iniţiativă o înlocuire a personalului în următoarele cazuri: 
- în caz de moarte, boală sau accident al unui membru al echipei; 
- dacă devine necesar să înlocuiască un membru al echipei pentru oricare alt motiv care 
este dincolo de controlul Antreprenorului. 

Atunci când un membru al personalului cheie trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să 
posede cel puţin echivalentul calificărilor şi experienţei. 
 

CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR 
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a contractului si a documentatiei 

tehnice. 
Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepţiei în condiţiile 

prevederilor H.G. nr. 343 din 30 mai 2017 privind aprobarea Regulamentului de recepţie 
a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora.  

Dirigintele de santier are rolul de monitorizare a activitatilor realizate de catre 
contractor si a progresului fizic al lucrărilor executate in vederea decontarii in 
conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

Lucrările executate vor fi decontate in  baza situatiilor de lucrari cu incadrare in 
sumele incluse in oferta financiara din cadrul centrelor de cost (ofertate), verificate si 
asumate de Dirigintele de santier in conformitate specificatiile graficului de esalonare a 
preturilor din caietul de sarcini sectiunea 2  
 

ETAPELE REALIZARII LUCRARII 
Etapele de realizare a lucrarii vor fi stabilite in urma intocmirii proiectului tehnic si 

stabilirii tehnologiei de lucru. 
Ofertantii vor elabora propunerea tehnică în baza cerinţelor prezentate în 

documentatiile tehnice, Caietul de Sarcini  şi a datelor culese de pe teren, respectiv va 
verifica şi examina locaţia proiectului, pentru a se informa în mod complet despre toate 
problemele relevante, inclusiv (fără limite): 

- forma şi tipul amplasamentului; 
- condiţiile hidrologice si climatice; 
- conditiile urbane si/sau sociale 
Toate lucrarile intreprinse, trebuie sa respecte cerintele din caietul de sarcini. 
Proprietatile materialelor vor respecta si se vor inscrie in datele descrise in cerintele 

tehnice. Prin grija ofertantului, proiectul va fi verificat de verificatori tehnici atestati 
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pe specialitati, conform „Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate 
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, (conf. H.G. nr.925/1995 – M.O. 
286/1995), pentru toate cerintele ce se impun. 

Drepturile de proprietate intelectuala asupra documentatiei de proiectare intocmite 
se transfera integral beneficiarului, o data cu plata serviciilor.  

Potrivit prevederilor art. 22^1 din legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, 
cu completarile si modificarile  ulterioare “cheltuielile generate de efectuarea unor 
lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică aprobată, ca urmare a 
unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de 
proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu 
verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în 
baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.”  

Ofertantul suporta toate cheltuielile datorate elaborarii si prezentarii ofertei sale, 
indiferent de rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei. 

Orice reglementare ulterioara incheiereii contractului transmisa de AC in scopul 
indeplinirii contractului, va fi insusita de catre Antreprenor (Executant si Proiectant). 
 
 

 

Durata Executiei 
 

Durata de realizare a investiţiei 6 luni din care durata de durata de execuţie 6 luni  
 

PERIOADA DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE  
Pentru o perioada ofertata a garantiei de buna executie a lucrarilor sub 36 de luni oferta 
va fi considerata neconforma. 
 
 
In mod exceptional Achizitorul poate accepta o depasire a termenelor de predare a 
documentatiei de Proiectare, daca este cazul, în următoarele condiţii:  
 i) imposibilitatea obtinerii avizelor, permiselor, certificatelor si autorizatiilor de 
la terti, la timp sau deloc, din motive care nu sunt imputabile antreprenorului / 
proiectantului; 
 ii) modificări ale legislaţiei în materie tehnică, orice alte prevederi legale 
incidente, ordine, instrucţiuni, normative, stas-uri, etc.  
 

Interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a 
Prestatorului de executare a obligatiilor contractuale il obliga la informarea prompta a 
Achizitorului. Informarea Achizitorului va fi insotita de documente justificative 
relevante care demonstreaza situatia de fapt.  
 

 
 
Se va prezenta o declaratie pe proprie raspunde cunoscand prevederile privind 

falsul in declaratii din care sa rezulta ca ofertantul respecta toate cerintele 
documentatiei tehnice. 
 

 
Capitolul II 
MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE 
 
Cerinta 1 
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Ofertantul (lider+asociat/i) va prezenta o Declaratie cu privire la numarul de 
personal activ din utlimul an. Prin personal activ se intelege personal care executa 
lucrari cum ar fi: ingineri constructii drumuri si poduri, subingineri, proiectanti ingineri 
drumuri si poduri- incadrati in codurile COR  din grupele 2142, muncitori constructori, 
muncitori necalificati.Pentru personalul prezentat de catre ofertantii din afara ţării, se 
vor prezenta documente echivalente. 

 
Cerinta 2 
Se va prezenta un grafic de executie pentru executia de lucrari cu descrierea pe scurt 
ale activitatilor principale, aratand ordinea si durata in care Ofertantul isi propune sa 
realizeze lucrarile.  
Cerinta 3 
Se va prezenta o DECLARATIE prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea 
ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii 
(SSM), care sunt in vigoare la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul 
indeplinirii contractului Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare 
la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si 
sanatatii in munca, se pot obtine de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice (site: www.mmuncii.ro). 
Cerinta 4 
Se va prezenta o ORGANIGRAMA care sa reflecte relatiile dintre toate persoanele 
responsabile de indeplinirea contractului. 
PERSONAL RESPONSABIL CU EXECUTIA LUCRARILOR 
Cerinta 5 
Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului - responsabil pentru 
managementul proiectului conform standardelor de management de proiect si a 
legislaţiei în vigoare. 

Mentine relatia cu Autoritatea Contractanta pe probleme ce privesc implementarea 
proiectului,  

Raspunde de planificarea, monitorizarea si controlul activitatilor proiectului precum 
si urmarirea realizarii activitatilor conform planificarii, in conditiile contractului; 

Asigura controlul schimbarilor aprobate prin proiect; 
Planifica, aloca si monitorizeaza resursele proiectului 
Intocmeste documente de management a proiectului si le modifica atunci cand este 

nevoie 
În cazul în care se constată o deviaţie în realizarea activităţilor faţă de planificarea 

iniţială, managerul de proiect, împreună cu experţii implicaţi în activităţile respective 
vor realiza un plan de excepţie care să explice situaţia apărută, să prezinte consecinţele 
necorectării situaţiei de excepţie şi opţiunile existente pentru corectarea acesteia 
împreună cu planul de implementare a opţiunilor şi recomandărilor; 

 
Cerinta 6 
Sef de santier – persoana responsabila cu organizarea, coordonarea, si controlul 
activitatilor desfasurate pe santier, respectarea tehnologiilor de executie si a 
instructiunilor privind exploatarea si intretinerea mijloacelor si uneltelor de productie, 
fiind responsabil de corecta si buna utilizare a tuturor utilajelor de pe santier. 
 
Nota 1: 
Pentru specialistii mentionati mai sus, se vor prezenta urmatoarele: 

- Diploma studii/Atestat etc.; 
- Relatia juridica dintre ofertant si personalul prezentat (CIM/Extras revisal sau 

declaratie de disponibilitate etc.) 
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Nota 2:  
Propunerea tehnica va fi prezentata tabelar (a se vedea tabelul anexat). Tabelul 

privind propunerea tehnica va fi prezentat atat scanat cat si in format editabil. In 
situatia in care se constata neconcordante intre tabelul scanat si cel prezentat in format 
editabil, se va tine cont de tabelul scanat (format pdf). 
Nota 3:  

Cerintele caietului de sarcini vor fi indeplinite prin inserarea informatiilor in 
tabelul anexat, in coloana „Indeplinire cerinta CS”. 
 
Autorizatiile societatiilor/persoanelor juridice responsabile cu proiectarea si 
executia lucrarilor de constructii si instalatii nu vor fi solicitate ofertantilor in 
etapa de evaluari oferte. Ofertantul declarat castigator trebuie sa detina aceste 
autorizatii in timpul implementarii obiectivului de investitii. 
 
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate Cerintele 
Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum și Legislatia aflata in vigoare in 
domeniul constructiilor. Propunerea tehnica se va întocmi astfel încat să rezulte 
îndeplinirea și asumarea în totalitate a cerinţelor documentaţiei de atribuire. 
Lipsa propunerii tehnice are ca efect declararea ofertei ca neconforme. 
 
Capitolul III 
MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

 
 

Propunerea financiara va fi exprimata centralizat în Lei, cu si fara TVA. 
Valoarea estimata nu contine sume provizionate. 

 
Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi 

disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum 
si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice 
nr.98/2016. 
 

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile 
pentru materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe 
cheltuiala proprie. 
 

Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, 
prin raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare 
având dreptul de a solicita: documente privind, după caz, preţurile la furnizori, situaţia 
stocurilor de materii prime şi materiale, modul de organizare şi metodele utilizate în 
cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forţei de muncă, performanţele şi 
costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care concura la 
formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei. 
 

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea specificatiilor prezentate in 
sectiunea 2 a Caietului de Sarcini : Cerintele Beneficiarului -Graficul de esalonare a 
preturilor. Astfel, vor fi completate de catre ofertant formularul  “Pretul Ofertei”.  

 
La stabilirea valorii ofertei, se va tine cont de coeficientii stabiliti de lege 

(contributia asiguratorie pentru munca etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului 
(indirecte si profit). 
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Eventuala Ajustare a pretului contractului pe parcursul derularii acestuia se va 
face in conformitate cu conditiile stabilite prin contract. Antreprenorului i se 
recomanda sa viziteze amplasamentul si sa studieze proiectul si studiile aferente. 
Ofertantii vor declara in cadrul prezentarii propunerii financiare care este procentul 
pentru cheltuielile indirecte, profit si  tariful orar al manoperei. 

 
CONDITII PENTRU OFERTANTI 

 
Potentialii ofertanti pot vizita amplasamentul pentru a evalua pe propria 

raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Orice 
solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata 
Autoritatii Contractante (AC) in scris. Pentru stabilirea vizitei la amplasament va rugam 
sa luati legatura cu UAT Comuna Salcuta, nr. de telefon: 0251363006, 
primariasalcuta@gmail.com 

Procesul verbal de predare – primire amplasament se va face inainte de inceperea 
ordinului de incepere lucrarilor. 
 AC precizeaza ca orice solicitare suplimentara de valori pentru necesitatea 
executarii unor lucrari ca urmare a necunoasterii amplasamentului nu va fi luata in 
considerare. 
 
ATRIBUŢIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE 

 
Autoritatea contractanta va avea urmatoarele atributii si responsabilitati in 

implementarea contractului:  
-Va permite ofertantilor vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe propria 
raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei.  
-Va pune la dispoziţie antreprenorului general toate informaţiile si documentele 
necesare în legătură cu Documentatia tehnica elaborata pentru amplasamentul pe care 
urmeaza a se construi obiectivul de investitii, avize de principiu; 
-va ajuta / sprijini Antreprenorul, prin Beneficiarul Final, in obtinerea avizelor  
-Beneficiarul Final va plati toate taxele necesare obtinerii avizelor  
-va asigura prin dirigintele de santier urmarirea executiei lucrarilor; 
-va emite Ordine Administrative catre Antreprenor prin personalul propriu desemnat; 
-va organiza receptia la terminarea lucrarilor, conform legislatiei in vigoare, dupa 
primirea notificarii privind terminarea lucrarilor, din partea Antreprenorului; 
-va participa la receptia finala a obiectivului de investitii, dupa terminarea perioadei de 
garantie. 
 
 
 FACTORI DE EVALUARE 

 
 
Factorul  de evaluare şi metodologie de calcul aferent criteriului de atribuire în cadrul 
procedurii de achiziţie PRETUL CEL MAI SCAZUT 
 

Aprobat Întocmit, 
GIURCA AURICA MANOIU BOGDAN ILIE 

 


