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PRIMARIA STREHAIA                                                                                  

STR. 

 NR 124 

REPUBLICII                                                                                               

NR.7730/28.04.2017 

 

 

 

CAIET DE SARCINI  
 

 

Servicii de proiectare privind obiectivele  

A. ,,Reabilitare str. Eroilor – tronson între str. A.I. Cuza şi str. Republicii ’’ 

B. ,,Reabilitare str. Matei Basarab – partial si str. Morii’’ 

 

 

 

 
 

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează oferta de 

către fiecare dintre ofertanţi. Toate cerinţele sunt minimale şi obligatorii.  

 

1. PREZENTAREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE: 

            Unitatea Administrativ Teritorală  Strehaia, localitatea Strehaia ,strada Republicii nr. 124, 

judetul Mehedinti, iniţiază achiziţia directă servicii de proiectare  privind obiectivele de investitii :  
A. ,,Reabilitare str. Eroilor – tronson între str. A.I. Cuza şi str. Republicii ’’ 

B. ,,Reabilitare str. Matei Basarab – partial si str. Morii’’ 

 
 

 

2. OBIECTIVUL  CONTRACTULUI  

2.1. Prestatorul se obligă să presteze servicii de proiectare  pentru obiectivele de investitii: A.  

,,Reabilitare str. Eroilor – tronson între str. A.I. CUZA şi str. Republicii’’si B. ,,Reabilitare str. Matei 

Basarab – partial si str. Morii’’ pe faze conform prevederilor legale  în vigoare la data depunerii ofertelor 

(H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente 

investiţiilor publice), verificarea tehnică, conform legii, a documentaţiei elaborate  şi asistenţă tehnică a 

proiectantului pe parcursul execuţiei lucrărilor, în doua etape contractuale  astfel: 
Etapa I  

• În vederea elaborarii DALI pentru obiectivele  de investitii ,Servicii de proiectare  : 

A. ,,Reabilitare str. Eroilor – tronson între str. A.I. Cuza şi str. Republicii ’’ 

B. ,,Reabilitare str. Matei Basarab – partial si str. Morii’’ 

Se va efectua şi studiul topografic, geo-tehnic, expertiza tehnica , etc. 

• Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii-  DALI, inclusiv documentaţia pentru obţinerea 

avizelor şi acordurilor solicitate prin C.U. 

Etapa II  

Dupa aprobarea în Consiliul Local a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivelor  de investiţii,  

în baza unei notificari scrise din partea achizitorului se va trece la urmatoarea etapa contractuala: 

• Proiectul tehnic PT (inclusiv caietele de sarcini-CS), Documentaţia tehnică pentru obţinerea  

Autorizaţiei de construire (DTAC) şi Detaliile de execuţie-DE;  

• Asistenta tehnica pe durata implementarii proiectului; 

 

Verificarea proiectului se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcţii, cu completările şi modificările ulterioare şi HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de 
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verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; în perioada 

convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 

 

La cererea Clientului, Proiectantul va pune la dispozitia contractorului (constructorului) planuri 

detaliate suplimentare referitoare la realizarea lucrărilor. Proiectantul va verifica rezultatele 

investigatiilor de sol/studii geo-tehnice si ale testelor de materiate pentru a se asigura ca 

specificatiile tehnice sunt satisfacator indeplinite. Proiectantul va analiza si aproba solutiile tehnice 

realizate de contractor (constructor), si va verifica periodic Cartea Tehnica a Constructiei. 

 

 Proiectantul va realiza detaliile de executie, specificatii tehnice si estimarile de cost pentru 

lucrari suplimentare sau ordinele de modificare aprobate de Client sau de reprezentantul sau 

autorizat. Proiectantul va superviza executia de catre constructor a acestor lucrari suplimentare 

autorizate. Costurile Proiectantului legate de lucrari suplimentare neprevazute de  Client sunt 

incluse in costurile de asistenta tehnica a lucrarilor de executie. 

 

  

3.AMPLASAMENTUL  LUCRARII  

A. Judetul Mehedinti, oraş Strehaia, str. Eroilor – tronson între str. A. I. Cuza şi str. Republicii cu o 

lungime de 654 m. 

B. Judetul Mehedinti, oraş Strehaia, str.Matei Basarab – parţial cu o lungime 235 m  şi str. Morii cu 

o lungime de 106 m. 

 

 

4.TEMA DE PROIECTARE 

 Serviciile de proiectare se vor realiza atat pentru fiecare obiectiv menţionat cât şi pe fiecare etapa 

de proiectare.   

A. ,,Reabilitare str. Eroilor – tronson între str. A.I. Cuza şi str. Republicii ’’ 

B. ,,Reabilitare str. Matei Basarab – partial si str. Morii’’ 

 

 

 Pentru  elaborarea DALI se vor  intocmi  toate studiile necesare derularii in bune conditii a 

activitatii. 

 

5. TERMENE  REALIZARE 

ETAPA I 
Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii-  DALI, inclusiv documentaţia pentru obţinerea avizelor 

şi acordurilor solicitate prin C.U. va fi predata benificiarului în 30 zile de la data semnarii contractului de 

ambele parţi. 

DALI va fi predat pe suport de hartie in 3 exemplare. 
 

Etapa II  

Termenul de realizare a Proiectului  tehnic PT (inclusiv caietele de sarcini-CS), Documentaţia tehnică pentru 

obţinerea  Autorizaţiei de construire (DTAC) şi Detaliile de execuţie-DE va fi precizat în notificarea trimisa 

dupa aprobarea în Consiliul Local a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii. 

Proiectul (PT,CS,DDE) va fi predat pe suport de hartie in 3 exemplare. 

Proiectul (PT ,CS,DL) va fi prezentat si pe suport magnetic.(CD) 

Devizul martor(DM) va fi predat pe suport de hartie in 1 exemplar 

Documentele tehnice solicitate potrivit prezentului  caiet de sarcini  sunt: elaborare DALI  , proiect 

tehnic si alte documente necesare care vor fi predate pentru fiecare obiectiv în parte. 

Toata documentatia va sta la dispoziţia  beneficiarului sa le foloseasca ca documente suport in 

procesele, de autorizare, avizare etc., pentru atribuirea  contractului de executie lucrari. 

Prestatorul va preda documentatia în format Microsoft Office si pdf pentru partea scrisă  (3 

ex.) si format dwg si pdf pentru partea desenată  si un exemplar în format inscriptioant CD/DVD, 

pentru fiecare obiectiv de investiţii. Dupa predarea DALI  si  a PT + DTAC , toate drepturile de 

autor vor reveni în întregime UAT  Strehaia. 
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Odata incepute lucrärile de executie, Proiectantul va realiza servicii de asistentä tehnica 

pentru lucrarile de executie cel putin o data pe luna pe intreaga perioada a construirii pana la 

realizarea completa a lucrarilor si acceptarea preliminara de catre Client. Dupa fiecare actiune de 

asistenta. tehnica, Proiectantul va raporta Clientului si ii va inainta un Raport at Stadiului Lucrarilor 

(cu descriere textuala, tabele si fotografii dupa. cum este necesar) descriind stadiul actual al 

lucrarilor comparativ cu ultima inspectie a Proiectantului. 

Proiectantul va participa la fazele determinante ale fiecãrei specialitäti pentru cladire. 

 Proiectantul va realiza detaliile de executie, specificatii tehnice si estimarile de cost pentru 

lucrari suplimentare sau ordinele de modificare aprobate de Client sau de reprezentantul sau 

autorizat. Proiectantul va superviza executia de catre constructor a acestor lucrari suplimentare 

autorizate. Costurile Proiectantului legate de lucrari suplimentare neprevazute de  Client sunt 

incluse in costurile de asistenta tehnica a lucrarilor de executie. 
 

 

5. PRETUL CONTRACTULUI 

     Valoarea maximă estimată a contractului pentru cele doua obiective este de 35000  lei fără TVA. 

     Pretul contractului este achitat de Autoritatea Contractantă pe baza facturii emise de Prestator 

într-un termen de cel mult 20 zile calendaristice de la data primirii facturii însotite de procesul-

verbal de receptie finala  a documentatiilor solicitate . 

 

6. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

 

 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. 

Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si 

completarile ulterioare. Aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei 

Statului din cadrul organului fiscal competent in cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii 

contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% 

din valoarea contractului. 

 

 

7. MODUL DE ÎNTOCMIRE A OFERTELOR 

 

 Achiziţia serviciilor  se efectuează în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi  completările ulterioare. 

        Responsabilitatea   asigurarii  nivelului de calitate conform cerintelor din caietul de sarcini revine 

 in totalitate executantului, in conformitate cu prevederile legale. 

Ofertele se vor întocmi pentru fiecare etapa şi obiectiv de investiţii defalcate pe faze de 

proiectare. 

   Ofertantul va depune   urmatoarele documente de eligibilitate:  

Se va prezenta copie certificat constator ONRC - valabil la data depunerii ofertelor. 

Se va prezenta copie conform  cu originalul după  C.U.I. 

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

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

➢ Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea  98/2016    

  Formularul  - 3 ; 

➢ Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de  interese din 

Legea nr. 98/2016  Formularul  - 4; 

➢ Se solicită experienţă similară -  ofertantul să facă dovada experienţei similare de lucrări în  

valoare estimată de 35000 lei fără  TVA rezultată din cel mult 3 contracte de servicii. 

 Ofertantul va depune oferte în plic închis, sigilat pentru etapa I  cu mentiunea  „OFERTA 

SERVICII PROIECTARE : A. ,,Reabilitare str. Eroilor – tronson între str. A.I. CUZA şi str. 

Republicii’’ 

                                                B. ,,Reabilitare str. Matei Basarab – partial si str. Morii’’ 
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 „Termen de depunere  pana la data de 19.05.2017 ora 16:00”. 
 Ofertele se depun la sediul Primăriei Oraşului Strehaia din loc. Strehaia jud. Mehedinţi 

 str. Republicii nr.124-  Registratură. 

 Evaluarea ofertelor  se va realiza în perioada de 22.05.2017. 

 Ofertantul declarat castigator va avea obligatia in timp de doua zile lucratoare de la 

 înstintarea ca oferta sa a fost castigatoare sa publice oferta sa pe S.E.A.P. in catalogul electronic  

( Sistemul electronic de achizitii publice) în sectiunea Cumparari directe cu denumirea : 

A. SERVICII PROIECTARE ,,Reabilitare str. Eroilor – tronson între str. A.I. Cuza şi str. 

Republicii ’’ si codul  CPV 71322000-1  - Servicii de proiectare tehnica  pentru 

constructia de lucrari publice 

B. SERVICII PROIECTARE ,,Reabilitare str. Matei Basarab – partial si str. Morii’’ si codul  

CPV 71322000-1  - Servicii de proiectare tehnica  pentru constructia de lucrari publice 

    In caz contrar oferta va fi declarata necastigatoare.  

    Perioada de valabilitate a ofertelor 3 luni 

 Proiectantul  va întocmi documentațiile tehnice  necesare pentru obținerea   avizelor sau 

acordurilor necesare la nivel de Proiect tehnic. 

 Ofertele  care nu vor respecta termenul de realizare al serviciilor de proiectare   de 30 zile va 

fi  considerate neconformă și va fi eliminată din procedura de  evaluare a ofertelor. 

  

  6.  CRITERIUL DE ATRIBUIRE  

  Criteriul de atribuire este  “pretul cel mai scăzut “ 

 

     COMISIA:         

 

                                             MIHUTESCU  EUFIMIE-Presedinte________________ 

 

                                             OBEANU   ADRIANA-secretar______________________ 

 

         BARAN  SIMONA-membru_________________________ 

 

         STOICHINA  COSTEL-membru______________________ 

 

          MOLEA  GABRIEL-membru________________________ 

 

         MIULEASA  MIRCEA-membru_____________________ 

 

         BACINICA   ILIE  membru   ________________ 
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         FORMULARE 
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  

 

  OPERATOR ECONOMIC 
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  ____________________       FORMULARUL 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) 
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Operator economic                         FORMULARUL 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  
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Operator economic                         FORMULARUL 4 

    …....................... 

      (denumirea/numele)  

 

DECLARAŢIE 

privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 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 sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte 

publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar 

putea duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:  

   a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a 

persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din 

consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane care 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 a unuia dintre 

ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;  

   c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei 

persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete 

că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se 

află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul 

procesului de evaluare;  

   d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul 

susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau are 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 autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în 

procedura de atribuire;  

   e) situaţia în care ofertantul/candidatul a 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 autorităţii 

contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.  

 

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. 

 

Nr. 

crt. 
Nume si prenume 

Funcţia deţinută în cadrul 

Primăriei Orașului Strehaia 

1 Giura Ioan  Primar 

2 Vîrșog Daniel  Viceprimar 

3 Mihuțescu Eufimie Preşedinte al comisiei de achiziții publice  

4 Obeanu Adriana Secretar  comisie achiziții publice 

lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200
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5 Stoichină Costel Secretar al Orașului Strehaia 

6 Băran Simona  Membru al comisiei de achiziții publice 

7 Molea Ionel Gabriel Membru al comisiei de achiziții publice 

8 Miuleasa Mircea  Membru al comisiei de achiziții publice 

9 Băcinică Ilie Membru al comisiei de achiziții publice 

 

 

Data completării 

Operator economic,................................. (semnătură autorizată) 
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FORMULAR 6 

 

OPERATOR ECONOMIC 

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

   Formularul de Oferta 
 

Catre: _____________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

  

Nr.invitaţie / anunţ de participare:    _____ 

Data limită pentru depunerea ofertei:   _____ /_____/ 20_____ 

Document valabil pana la data de :   _____ /_____/ 20_____ 

 

 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_____________ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si 

cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam lucrarile _____________ 

(denumirea obiectivului) pentru suma de  lei  fara TVA  _____________ (suma în litere si în 

cifre) LEI FARA TVA, si o valoare totala de _____________________  lei fara TVA  

echivalent a _____________ (suma în litere si în cifre) EURO FARA TVA, la care se adauga 

TVA în valoare de _____________ (suma în litere si în cifre, precum si moneda),   

 

Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile 

conform ordinului de începere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de lucrari anexat, 

în _____________ (perioada în litere si în cifre).  

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de  _____________ zile, 

(durata în litere si cifre) respectiv pana la data de _____________ (ziua/luna/anul) si ea va 

ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

3. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa 

constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de 

atribuire. 

4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind 

castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi. 

5. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice oferta 

primita. 

 

 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului      _____ 

Numele  şi prenumele semnatarului        _____ 

Data                 _____  

 

  

 

 


