
1 

 

PRIMARIA STREHAIA                                                                                    

STR. REPUBLICII, NR 124 

 

 

NR. 12030  / 10.07.2017                                                                                                        

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 
 

 

 

Elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.)   

pentru obiectivul de investitii  

 

,,Reabilitare ambulatoriu policlinică Oraş Strehaia’’  
 

 

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 privind Elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţie (D.A.L.I.)  pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare ambulatoriu policlinică oraş 

Strehaia’’.  

 

 

 

2. OBIECTIVUL PROIECTULUI: 

     Elaborare Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.)  pentru obiectivul de 

investitii ,,Reabilitare ambulatoriu policlinică oraş Strehaia’’.  

 

 

3. TERMENE  SI RISCURI 

 

3.1. Termene 

Documentele tehnice solicitate potrivit prezentului caiet de sarcini vor fi finalizate in termen de 

40 zile lucrătoare de la semnarea contractului, si vor permite Beneficiarului sa le foloseasca ca 

documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru sustinerea aplicatiei de 

finantare si pentru atribuirea  contractului de executie lucrari. 

 

3.2. Riscuri 

Pretul ofertei va include riscurile generale prezentate mai jos iar Prestatorul nu va avea nicio 

pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora. 

Beneficiarul, din acest motiv, solicita pentru acest proiect si atentioneaza viitorul Prestator 

asupra seriozitatii si profesionalismului cu care isi va indeplini sarcinile ce ii revin asa cum sunt ele 

descrise in prezentul caiet de sarcini cat si in legislatia romana in vigoare. 
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 Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor 

urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente: 

a) Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite, sau solutiile tehnice definite de Prestator 

se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile 

suplimentare rezultate ale Proiectului. 

b)  Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apara 

modificari in legislatia si reglementarile tehnice aplicabile in desfasurarea activitatilor de proiectare, 

investigatiilor, studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii documentaţie de avizare a lucrarilor de 

intervenţie (D.A.L.I.). Prestatorul va face toate demersurile pentru completarea/ajustarea/refacerea 

serviciilor si lucrarilor desfasurate pana la momentul aparitiei acestor schimbari si prestarea restului 

serviciilor si lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative. 

c) Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor Romane, ori plangerile aparute in 

perioada consultatiilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc) cu impact 

asupra termenului de finalizare si livrare a documentaţie de avizare a lucrarilor de intervenţie (D.A.L.I.)  

sau a altor servicii si lucrari solicitate conform caietului de sarcini. 

d) Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati in obtinerea de catre Prestator a tuturor avizelor, 

acordurilor, permiselor si a autorizatiilor necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si 

institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. Imposibilitatea de 

obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera 

riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizatii 

necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului. 

 

Pe parcursul derularii proiectului pot apare si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la 

intarzieri in desfasurarea activitatii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit 

prevederilor legale. 

 

4. DESCRIEREA PROIECTULUI: 

 

             Clădirea în care funcţionează Ambulatoriul de Specialitate  Integrat Spitalului Orăsenesc 

Strehaia, judeţul Mehedinţi a fost constrută în 1978. Clădirea are un regim de înălţime P + 1E + parţial 

2E. 

-  este amplasată în zonă seismică cu următoarele caracteristici: 

-  accelaraţia gravitaţională ag=0,12 g; 

-  perioada de control Tc = 0,7 sec; 

-  Izolina – gradul 7.1 (MSK) 

    Clădirea a avut iniţial destinaţia de policlinică. Are următoarea alcătuire constructivă: 

- fundaţii continui din beton armat; 

- pereţi din zidărie cărămidă consolidată cu stâlpi din beton armat; 

- planşeu din beton armat; 

- şarpantă din lemn; 

- ferestre şi uşi din lemn; 

- finisaje obijnuite; 

     

    Clădirea are următoarele dimensiuni: 

- suprafaţă teren = 1009,76 mp 

- suprafaţă construită  = 299,864 mp 

    Numar cadastral: 50682 

    

  Pentru asigurarea condiţiilor normale de funcţionare conform prevederilor normelor sanitare şi de 

mediu clădirea urmează să fie reabilitată şi refuncţionalizată. 
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    Lucrările de reabilitare şi reamenajare constau în : 

 

- Înlocuirea hidroizolației terasei necirculabile (varianta 1); 

- Realizare sarpantă lemn cu învelitoare din țiglă sau tablă (varianta 2); 

- Reparații tencuieli interioare (pereți și tavane); 

- Zugrăveli interioare (pereți și tavane); 

- Reparații instalație sanitară; 

- Reparații instalație termică + centrală termică; 

- Reparații instalație electrică; 

- Reparații tencuieli exterioare; 

- Zugrăveli exterioare; 

- Reparații pardoseli și scări acces; 

- Reparații grupuri sanitare – gresie, faianță, obiecte sanitare; 

- Vopsire balustrade scări interioare și tâmplărie metalică; 

- Înlocuire tâmplărie lemn (uși și ferestre deteriorate) cu tâmplărie nouă din lemn sau 

PVC; 

             In vederea  elaborarii  documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.)  pentru 

obiectivul de investitii ,,Reabilitare ambulatoriu policlinică oraş Strehaia’’se vor efectua expertiza 

tehnica  si  toate studiile impuse de legislatia in vigoare - HG nr. 907/2016, se vor respecta toate 

prescripţiile tehnice în vigoare, legea calitătii lucrărilor în constructii, precum si  prescriptiile de 

securitate şi sănătate în muncă.  

Continutul cadru al documentaţie de avizare a lucrarilor de intervenţie(D.A.L.I.)  va fi în 

conformitate cu H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii”, cu modificările si completările ulterioare.  

        4.1. Sumarul serviciilor 

Prestatorul va presta, va descrie si va prezenta serviciile descrise in capitolele de mai jos, in 

conformitate cu prevederile HG 907/2016, cerintelor din prezentul caiet de sarcini, cu respectarea 

legislatiei si reglementarilor tehnice curente in vigoare si in baza aplicarii unor metodologii relevante, 

bazate pe cele mai bune practici nationale si intemationale de elaborare a documentaţie de avizare a 

lucrarilor de intervenţie(D.A.L.I.). 

În conformitate cu prevederile anexei nr. 5 si 6 la Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 

privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi  structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 

lucrări de intervenţii, studiile de fezabilitate indicate mai sus vor cuprinde următoarele: 

 

   A. PIESE SCRISE 

  1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 

  1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
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  1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

  1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

  1.4. Beneficiarul investiţiei 

  1.5. Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 

  2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării lucrărilor de intervenţii 

  2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale 

şi financiare 

  2.2. Analiza situaţiei existente şi identificarea necesităţilor şi a deficienţelor 

  2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

  3. Descrierea construcţiei existente 

  3.1. Particularităţi ale amplasamentului: 

  a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în 

plan); 

  b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile; 

  c) datele seismice şi climatice; 

  d) studii de teren: 

    (i) studiu geotehnic pentru soluţia de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor 

tehnice în vigoare; 

    (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale 

terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

  e) situaţia utilităţilor tehnico-edilitare existente; 

  f) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări 

climatice ce pot afecta investiţia; 

  g) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate. 

  3.2. Regimul juridic: 

  a) natura proprietăţii sau titlul asupra construcţiei existente, inclusiv servituţi, drept de 

preempţiune; 

  b) destinaţia construcţiei existente; 

  c) includerea construcţiei existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii 

naturale protejate, precum şi zonele de protecţie ale acestora şi în zone construite protejate, după caz; 

  d) informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz. 

  3.3. Caracteristici tehnice şi parametri specifici: 

  a) categoria şi clasa de importanţă; 

  b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 

  c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcţie; 

  d) suprafaţa construită; 

  e) suprafaţa construită desfăşurată; 

  f) valoarea de inventar a construcţiei; 

  g) alţi parametri, în funcţie de specificul şi natura construcţiei existente. 

  3.4. Analiza stării construcţiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice şi/sau ale auditului 

energetic, precum şi ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul 

de protecţie de monument istoric şi al imobilelor aflate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice 

sau în zone construite protejate. Se vor evidenţia degradările, precum şi cauzele principale ale acestora, 

de exemplu: degradări produse de cutremure, acţiuni climatice, tehnologice, tasări diferenţiate, cele 

rezultate din lipsa de întreţinere a construcţiei, concepţia structurală iniţială greşită sau alte cauze 

identificate prin expertiza tehnică. 
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  3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural şi analiza diagnostic, din punctul de vedere al 

asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 

  3.6. Actul doveditor al forţei majore, după caz. 

  4. Concluziile expertizei tehnice şi, după caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de 

diagnosticare*2): 

────────── 

  *2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează 

substanţe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public, situri 

arheologice, analiza compatibilităţii conformării spaţiale a clădirii existente cu normele specifice 

funcţiunii şi a măsurii în care aceasta răspunde cerinţelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, 

stabilite prin tema de proiectare. 

────────── 

  a) clasa de risc seismic; 

  b) prezentarea a minimum două soluţii de intervenţie; 

  c) soluţiile tehnice şi măsurile propuse de către expertul tehnic şi, după caz, auditorul energetic 

spre a fi dezvoltate în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

  d) recomandarea intervenţiilor necesare pentru asigurarea funcţionării conform cerinţelor şi 

conform exigenţelor de calitate. 

  5. Identificarea scenariilor/opţiunilor tehnico-economice (minimum două) şi analiza detaliată a 

acestora 

  5.1. Soluţia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi 

economic, cuprinzând: 

  a) descrierea principalelor lucrări de intervenţie pentru: 

  - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural; 

  - protejarea, repararea elementelor nestructurale şi/sau restaurarea elementelor arhitecturale şi a 

componentelor artistice, după caz; 

  - intervenţii de protejare/conservare a elementelor naturale şi antropice existente valoroase, după 

caz; 

  - demolarea parţială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configuraţiei 

şi/sau a funcţiunii existente a construcţiei; 

  - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

  - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcţiei 

existente; 

  b) descrierea, după caz, şi a altor categorii de lucrări incluse în soluţia tehnică de intervenţie 

propusă, respectiv hidroizolaţii, termoizolaţii, repararea/înlocuirea instalaţiilor/echipamentelor aferente 

construcţiei, demontări/montări, debranşări/branşări, finisaje la interior/exterior, după caz, 

îmbunătăţirea terenului de fundare, precum şi lucrări strict necesare pentru asigurarea funcţionalităţii 

construcţiei reabilitate; 

  c) analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări 

climatice ce pot afecta investiţia; 

  d) informaţii privind posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul 

existenţei unor zone protejate; 

  e) caracteristicile tehnice şi parametrii specifici investiţiei rezultate în urma realizării lucrărilor de 

intervenţie. 

  5.2. Necesarul de utilităţi rezultate, inclusiv estimări privind depăşirea consumurilor iniţiale de 

utilităţi şi modul de asigurare a consumurilor suplimentare 
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  5.3. Durata de realizare şi etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de 

realizare a investiţiei, detaliat pe etape principale 

  5.4. Costurile estimative ale investiţiei: 

  - costurile estimate pentru realizarea investiţiei, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii 

similare; 

  - costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/amortizare a investiţiei. 

  5.5. Sustenabilitatea realizării investiţiei: 

  a) impactul social şi cultural; 

  b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza 

de operare; 

  c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor 

protejate, după caz. 

  5.6. Analiza financiară şi economică aferentă realizării lucrărilor de intervenţie: 

  a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea 

scenariului de referinţă; 

  b) analiza cererii de bunuri şi servicii care justifică necesitatea şi dimensionarea investiţiei, 

inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung; 

  c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

  d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

  e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

  6. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

  6.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, 

al sustenabilităţii şi riscurilor 

  6.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e), recomandat(e) 

  6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei: 

  a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general; 

  b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 

să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare; 

  c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii; 

  d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

  6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii 

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, 

conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

  6.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi 

economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 

garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

  7. Urbanism, acorduri şi avize conforme 

  7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

  7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

  7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

  7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii existente 

  7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de 

principiu, în documentaţia tehnico-economică 

  7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile tehnice, precum: 
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  a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru 

creşterea performanţei energetice; 

  b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz; 

  c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice; 

  d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 

  e) studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei. 

  B. PIESE DESENATE 

  În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se vor 

prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 

  1. Construcţia existentă: 

  a) plan de amplasare în zonă; 

  b) plan de situaţie; 

  c) releveu de arhitectură şi, după caz, structura şi instalaţii - planuri, secţiuni, faţade, cotate; 

  d) planşe specifice de analiză şi sinteză, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice şi în zonele 

de protecţie aferente. 

  2. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă): 

  a) plan de amplasare în zonă; 

  b) plan de situaţie; 

  c) planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură, cotate, scheme de principiu 

pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, după 

caz; 

  d) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, 

după caz. 

 

 

4.3.  Identificarea Utilitatilor Publice 

 

Prestatorul va obtine avizele de principiu de la detinatorii de utilitati, pentru care va întocmi 

documentatiile aferente, respectiv studii de solutie .  

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le includă in oferta sa . 

Obtinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina Prestatorului. 

 

 
5. PRETUL CONTRACTULUI 

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. 

           Valoarea estimata a contractului serviciilor de proiectare faza D.A.L.I. este 25000 lei  fara TVA. 

 

6.GARANȚIA DE PARTICIPARE 

 Ofertantul va constitui garantia de participare în cuantum de 500 lei. Echivalenta in valuta a 

valorii exprimate în lei se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data publicarii 

invitatiei de participare în SEAP. Garantia de participare se constituie în conformitate cu prevederile 

art. 36 din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul viramentului bancar, 

plata se va realiza in contul RO94TREZ4645006XXX000250 deschis la Trezoreria Strehaia. Perioada 

de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. 

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa 

neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa 
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persoanei garantate. Garantia de participare se va depune scanat în SEAP, cel mai tarziu la data si ora 

limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie 

constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de 

operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi însotita de 

traducerea autorizata in limba romana. 

 

 

7.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. 

 

 

8. 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. 

  

                           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 25.000 lei fără  TVA rezultată din cel mult 3 contracte de servicii. 

 Ofertantul va depune  propunerea financiară  in conformitate cu cerintele   prevazute in 

prezentul caiet de sarcini  atasat pe site-ul www.primariastrehaia.ro.  

 

Prestatorul va preda documentatia în format Microsoft Office si pdf pentru partea scrisă  (4 ex.) 

si format dwg si pdf pentru partea desenată si un exemplar în format inscriptioant CD/DVD. Dupa 

predarea D.A.L.I. , toate drepturile de autor vor reveni în întregime UAT  Strehaia. 

 

 Ofertantul va depune oferta in plic inchis, sigilat cu mentiunea  „OFERTA SERVICII 

PROIECTARE  faza  DALI     ,,Reabilitare ambulatoriu policlinică oraş Strehaia’’   

  „Termen de depunere  pana la data de 17.07. 2017 ora 16:00” 

 Ofertele se depun la sediul Primăriei Oraşului Strehaia din loc. Strehaia jud. Mehedinţi 

 str. Republicii nr.124. 

 Deschiderea ofertelor  se va realiza în data de 18.07.2017 ora 10:00. 

http://www.primariastrehaia.ro/
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 Ofertantul declarat castigator va avea obligatia in timp de doua zile lucratoare de la 

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

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

 Servicii proiectare faza  DALI     ,,Reabilitare ambulatoriu policlinică oraş Strehaia’’     

si codul  CPV 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (rev. 2).  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.  

 Oferta  care nu va respecta termenul de realizare al proiectului de 40 zile va fi  considerată 

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

  

9.CRITERIUL DE ATRIBUIRE  

  Criteriul de atribuire este  “pretul cel mai scăzut “. 

 

 

                                                                                         

                                                                                         

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

    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) 
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Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator  

 

  OPERATOR ECONOMIC 

  ____________________       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. 

 

lnk:LEG%20PRL%2098%202016%200
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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 

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                 _____  

 

  


