
Unitatea Administrativ Teritoriali
Ora,sul Strehaia / Mehedinfi

ANI-INT INT'ENTIE,

Unitatea Administrativ Teritorial6 Strehaia cu sediul in localitatea
Strehaia, strada Republicii, nr. 124, jud. Mehedinfi, cod fiscal 6044227 iniliazd
achizilia directd privind lucrdrile pentru obiectivul "Defriqarea vegetafieri,
buruienilor qi a materialului forestier pe marginea drumurilor publice dirn
oraqul Strehaia, judeful Mehedinfi".

Aqteptdm oferta dvs. pdnd la data de 26 iulie 2019, ora 16.00 prin poqta, in
plic inchis, la adresa: localitatea Strehaia, strada Republicii, nr. 124, judelul
Mehedinti, cod poqtal 225300.
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CAIET DE SARCINI
privind achizitia serviciilor pentru defrisarea vegetatiei, buruienilor si a

materialului forestier pe marginea drumurilor publice din orasul Strehaia

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinlelor pebaza cdrora se elaboreazd oferta cle

cdtre fiecare dintre ofertanti. Toate cerinlele sunt minimale gi obligatorii.

1. PREZENTAREA AUTORITATII CONTR,ACTAi\TE:
Unitatea Administrativ Teritorald Strehaia, localitatea Strehaia, strada Republicii w. 124,

judetul Mehedinti ini1iaz6, achizilia directd privind ,,Serviciile pentru defrisarea vegetatiei,
buruienilor si a materialului forestier pe marginea drumurilor publice din orasul
Strehaia".

2. OBIECTIVUL PROIECTULUI:
Prestatorul se oblig[ sd presteze servicii pentru ,odefrisarea vegetatiei, buruienilor si a

materialului forestier pe marginea drumurilor publice din orasul Strehaia" care constau in
defrisarea vegetatiei, buruienilor si a materialului forestier cu circumferinta de maxim 6cm. lin
zonalateral6 a drumurilor publice pe o latime de 1,50 m, de la extremitatea platformei asfaltate,
pe un singur sens, pentru o lungime de 4 km, pe marginea drumurilor publice din orasul Strehaier.

3. :|ERMENE SI RISCURI
3.1. Termene

30 zile pentru prestarea serviciilor
Contractul se va semna in termen de maxim 3 zile de la comunicarea rezultatului

procedurii de achizitie.
3.2. Riscuri
Pretul of'ertei va include riscurile generale pre:2ep141. mai jos iar Prestatorul nu va avea

nicio prett,:ntie de orice natura (materiala, financiara, etc..) in cazulaparitiei 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.

4. PE$CRIF,REA PROIECTULUI:
Servicii pentru defri;area vegetatiei, buruienilor si a materialului forestier pe

marginea drumurilor publice din orasul Strehaia" care constau in defrisarea vegetatiei,
buruienilor si a materialului forestier cu circumferinta de maxim 6 cm. in zona lateral[ a
drumurilor publice pe o latime de 1,50 m, de la extremitatea platformei asfaltate, pe un singrnr
sens, pentru o lungime de maxim 4 km pe marginea drumurilor publice din orasul Strehaia,

respectiv strada Voloiacului, str.Traian qi str. Aurelian.
Lucr6rile vor consta in defrigarea manuald a suprafefelor impddurite cu tufiguri gi arbqrti

cu circumferinta de maxim 6 cm din zona lateral[ a drumurilor publice pe o lifime de 1,50 m de
la extremitatea paltformei asfaltate gi transportul materialelor rezultate.

5. I]'RETUL CONTRACTULUI
Pretul contractului este achitat de Autoritatea Contractantd intr-un termen de cel mult 210

zile calendLaristice de la data receptiei serviciilor prestate, in baza facturii insotite de procesul-
verbal de receptie.

Valoarea estimata a contractului de prestari servicii este 7 lei {Erd TVA pe metru liniar de
drurn.

oS:ARANTIA DE PARTIC

Oferlantul va constitui garantia de participar,e in cuantum de 280 lei. Echivalenta in
valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespllnzator cursului stabilit de BNR la data
publicarii invitatiei de parlicipare in SEAP. Garantia rle participare se constituie in conformitate
cu prevederile art.36 din H.G. nr. 39512016, cu modi[rcarile si completarile ulterioare. In cazul
viramentului bancar, plata se va realiza in contul RI[)94TRE24645006XXX000250 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 caplata garantiei
de parlicipare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe ba;ua
declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

Achizilia serviciilor se efectueaz[ in conformitate cu prevederile Legii 9812016 privind
achiziliile publice, cu modific[rile qi completdrile ulterioare.

Propunerea tehrricd si economic[ se va prezentiL pe metru liniar.
Responsabilitatea asigurarii nivelului de oalitate conform cerintelor din caietul de

sarcini revine in totalitate executantului, in conformital.e cu prevederile legale.

Ofertantr.rl va depune urmatoarele documente de elilqibilitate:



Declaratie privind neincadrarea in prevederile referitoarre la conflictul de interese din Legea rrr.
9812.016 - Formularul - 4:

Oft::rtantul va depune propunerea financiard in conformitate cu cerintele prevazute in
prezentul caiet de sarcini atasat pe site-ul www.primariastrehaia.ro gi pe SEAP.

Ofertantul va depune oferta in plic inchis, sigilat cu mentiunea ,,OFERTA SERVICI
pentru defrisarea vegetatiei, buruienilor si a materialului forestier pe marginea drumurilor
pubnice din orasul Strehaia ", termen de depunere prln6 la data de 26 iulie 2019 ora 16:00.

Oft:rrtele se depun la sediul Primdriei Oragului Sitrehaia din loc. Strehaia jud. Mehedinli
str. Republicii nr. I 24.

Der;chiderea ofertelor se va realiza in data de 29 iulie 2019, ora 09.00.
Oft:rtantul declarat cdstiiator va avea obligatia ca in timp de doua zile lucratoare de la

instintareaL cd oferta sa a fost castigatoare sa publice pe S.E.A.P. in catalogul electronic
( Sir;temul electronic de achizitii publice) in sectiunea Catalog electronic cu denumirea : "servicii
pentru defrisarea vegetatiei, buruienilor si a materialului forestier pe marginea drumurilor
publice din orasul Strehaia " rin caz contrar oferta va fi declarat[ necastigatoare.

Perioada de valabilitate a ofeftelor 3 luni.
Ofe:r'ta care nu va respecta termenul derealizare alproiectului de 30 zileva fi considerati

neconformI si va fi eliminat[ din procedura de evaluare a ofertelor.

g.CRITERIUL DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scdzut "

EXECUTIV,
fimie

COMISIA:
Miuleasa Mircea - ft
Molea Gabriel - &)
Buricea Mircea I C,e
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Buricea Liliana P
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