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CAIET  DE  SARCINI 

 

 

Expertiză geotehnică la 

str. Eternităţii şi str. Mihai Viteazu 

Oraş Strehaia, Judeţul Mehedinţi 
 

 

 

 

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, județul 

Mehedinți iniţiază achiziţia directă  Servicii elaborare expertiză geotehnică la str. Eternităţii şi str. Mihai 

Viteazu, Oraş Strehaia, Judeţul Mehedinţi. 

 

 

       

2. OBIECTUL CONTRACTULUI  

           Prestatorul se obligă să elaboreze expertiza geotehnică pe următoarele amplasamente: 

- Str. Eternităţii, Oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi cu o lungime de : 622 m; 

- Str. Mihai Viteazu, Oraş Strehaia, judeţul Mehedinţi cu o lungime de: 613 m; 

Nr. Înregistrare: 14437 

Data:  18.08.2017 



  

 

3. CERINŢE MINIME OBLIGATORII    

       Expertiza geotehnică la str. Eternităţii şi str. Mihai Viteazu, Oraş Strehaia, Judeţul Mehedinţi va cuprinde: 

a) Investigaţii de teren şi laborator  

-Foraje geotehnice 

-Incercari de penetrare dinamică 

-Rezultate încercari laborator 

-Variaţii de volum ale tipurilor de pământ 

-Capacitatea portantă a terenului la nivelul patului drumului 

 

 

b) Analiza de stabilitate a amplasamentului la nivelul patului drumului cu luarea în consideraţie a 

structurii rutiere proiectate. 

c) Concluzii şi recomandări, cu cel puţin doua şcenarii/opţiuni. 

 

          Numarul de foraje geotehnice va fi stabilit de catre expert în funcţie de situatia existenta în teren. 

          Ofertantul are obligaţia de a fi calificat şi atestat cerinţa Af. 

 

4.TERMENE 

               Elaborarea expertizei geotehnice solicitate potrivit prezentului caiet de sarcini va fi finalizată 

în termen de maxim 30 zile  de la semnarea contractului de prestari servicii de către ambele părţi. 

              Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către prestator este după 

semnarea contractului de prestari servicii de către ambele părţi.  

 

 

6. PREȚUL CONTRACTULUI 
     

         Plata servicilor prestate se realizează de Autoritatea Contractantă pe baza facturii emise de 

Prestator într-un termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data recepției servicilor prestate , în 
baza facturii însotite de procesul-verbal de receptie. 

         Valoarea estimată a contractului de execuţie lucrări este de 6000 lei. 

 

 

 

10.DATE PRIVIND ELABORAREA, PREZENTAREA, DEPUNEREA ȘI EVALUAREA OFERTEI 

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

publice, cu modificările şi  completările ulterioare. 

      Responsabilitatea   asigurării  nivelului de calitate conform cerinţelor din caietul de sarcini revine în 

totalitate executantului, în conformitate cu prevederile legale. 

 

 Ofertantul va depune  următoarele 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; 

➢ Declaratie privin protectia muncii- Formularul nr. -5; 

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

valoare estimată de 6000 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.  

 

  Ofertantul va depune oferta în plic închis, sigilat cu mențiunea  ,,Servicii elaborare 

expertiză geotehnică la str. Eternităţii şi str. Mihai Viteazu, Oraş Strehaia, Judeţul 

Mehedinţi’’. 

  Termen de depunere  până la data de 24.08.2017 ora 16:00. 

 Ofertele se depun la sediul Primăriei Oraşului Strehaia din localitatea  Strehaia, judeţul. Mehedinţi, str. 

Republicii nr.124. 

 Deschiderea ofertelor  se va realiza în data de 25.08.2017 ora 10:00. 

 Ofertantul declarat câștigător va avea obligația în timp de două zile lucrătoare de la 

 înștințarea că oferta sa a fost câștigătoare să publice oferta sa pe S.E.A.P. în catalogul electronic  

(Sistemul electronic de achiziții publice) în secțiunea Cumpărări directe cu denumirea: 

 Execuţie lucrări  ,,Servicii elaborare expertiză geotehnică la str. Eternităţii şi str. Mihai Viteazu, 

Oraş Strehaia, Judeţul Mehedinţi și codul  CPV 71319000-7 - Servicii de expertiză. 

În caz contrar oferta va fi declarată necâștigătoare. 

  

    Perioada de valabilitate a ofertelor 3 luni. 

 

11.Criteriul de atribuire a contractelor 

        După parcurgerea procedurii de evaluare se va face desemnarea ofertei  câştigatoare în baza criteriului 

„Preţul cel mai scazut”, cu respectarea prevederilor din  caietul de sarcini.        

       Oferta acceptabilă din punct de vedere tehnic înseamnă oferta care răspunde complet cerinţelor formulate 

în prezentul caiet de sarcini si in proiectul tehnic al lucrarii  

        

        Nu se acceptă actualizarea valorii contractelor încheiate.  

 

 

 

 

 

http://www.primariastrehaia.ro/


  

    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 

  ____________________       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) 

 

 

 

 

 

 



  

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  

 

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;  

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


  

   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 

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) 



  

 

 

    Operator economic                                                                 Formularul nr.  5   

 

    ………………………….. 

    (denumirea/numele) 

 

 

 

DECLARATIE PRIVIND PROTECTIA MUNCII 

 

Subsemnatul ……………(numele complet), reprezentant Imputernicit al …............... 

(denumirea/numele si sediul/adresa Ofertantului), In calitate de Ofertant la 

procedura ……………………………………………………………………………….…, organizata 

de......................(denumirea autoritatii contractante), declar ca la elaborarea ofertei am ținut cont de 

obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă , pe care le voi respecta pe 

perioada de derulare a contractului.  

 

 

 

 

    Data completarii .....................(ziua, luna anul). 
 

 

Operator economic, 

................ …………………(numele operatorului economic) 

………………..……......................... (numele persoanei autorizate si semnatura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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                 ____ 



  

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA 

 

    1. Valoarea maxima a lucrarilor   _________ (% din pretul total ofertat) 

        executate de subcontractanti 

    2. Garantia de buna executie va 

       fi constituita sub forma:                _________   

       in cuantum de:     _________ (% din pretul total ofertat) 

    3. Perioada de garantie de buna 

        executie      _________ luni calendaristice 

    4. Perioada de mobilizare 

        (durata de la data primirii ordinului de incepere  

        a lucrarilor pana la data inceperii executiei)      _________ zile calendaristice 

    5. Termenul pentru emiterea 

        ordinului de incepere a lucrarilor (de la data 

        semnarii contractului)    _________ zile calendaristice 

    6. Penalizari pentru intarzieri   _________ (% din valoarea care trebuia 

        la termene intermediare şi                                                              sa fie realizata) 

        la termenul final de executie 

    7. Limita maxima a penalizarilor             _________ (% din pretul total ofertat) 

    8. Limita minima a asigurarilor   _________ (% din pretul total ofertat) 

 

    9. Perioada medie de remediere 

        a defectelor     _________ zile calendaristice 

   10. Limita maxima a retinerilor din situatiile  

        de plata lunare (garantii .)         _________ (% din situatiile de plata 

            lunare) 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului      _____ 

Numele  şi prenumele semnatarului        _____ 

Data                 _____  

 


