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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: COMUNA GIRCINA CIF: 2612910
Adresa: Str. Ep. Melchisedec Stefanescu nr. 95, comuna Gircina Tara: Romania

Tel: +40 0233 242200 Fax: +40 233 242200 E-mail: primariagircina@yahoo.com Punct(e) de
contact: Morosanu Elena Alina ln atentia: : Morosanu Elena Alina

ANUNT

Denumire contract:
Executie de lucriri (inclusiv furnizare echipamente tehnologice cu montaj si organizare de
santier), pentru obiectivul de investitii 'REABILITAREA CENTRULUI SOCIAL. DE Zl DIN
COMUNA GARCINA, JUDETUL NEAMT, IN VEDEREA IMBUNATATIRII EFICIENTEI
ENERGETICE'.

Data limita depunere oferta:
07.09.2022 15:00

Tip anunt:
Cumparari directe

Tip
contract:

Lucrari

Cod si denumire
CPV:

45000000 -TLucrari
de constructii
(Rev.2)

Valoare estimata:
337.088,79 RON

Descriere contract:
Executie de lucriri (inclusiv furnizare echipamente tehnologice cu montaj si organizare de

santier), pentru obiectivul de investilii 'REABILITAREA CENTRULUI SOCIAL. DE Zl DIN

COMUNA GARCINA, JUDETUL NEAMT, IN VEDEREA IMBUNATATIRII EFICIENTEI
ENERGETICE'.
VALOAREA TOTALA: 337.088,79 lei fdri TVA, din care 286.243,43|ei - valoare eligibila si

50.845,36 lei - valoare neeligibila.
Cap.4.1 - Constructii si instalatii = 270.721,01 lei - valoare eligibila; 45.572,40lei - valoare

neeligibila
Cap.4.2 - Montaj utilaje, echipamentetehnologicesifunclionale = 1.142,26 lei - valoare

eligibila;
Cap.4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale care necesiti montaj = 13.963,53
lei - valoare eligibila; 5.180,17 lei - valoare neeligibila
Cap.5.1.1 - Lucriri de constructii gi instala{ii aferente organizirii de gantier = 416,63 lei -
valoare eligibila, 92,79|ei - valoare neeligibila;
Durata contractului: 10 luni

Conditii referitoare la contract:
Durata contractului: '10 luni

Preturile vor fi ferme, in lei fara TVA.

Oferta va fi prezentata in limba romana si va avea termen de valabilitate de minim 60 de zile.

Cuantumul garanliei de buni execulie este de 5 % din - prelul contractului, fara'TVA.

Perioada de valabilitate a garanliei de bund execulie trebuie se acopere perioada de timp de

la semnarea contractului p6ni la expirarea perioadei de garanlie a lucririlor.



Garan{ia se va constitui in conformitate cu art. 40 din
completdrile ulterioare. Garantia de bund execulie
termenul stabitit ta art.39 alin.(3) din HG 3gSt2O16.

Conditii de participare:
Documentele completate in
completa: 1. Documente de
financiara

H.G. nr. 395/2016 cu modificdrile si
a contractului trebuie constituitd in

mod corespunzator, vor fi prezentate gi vor constitui oferta
califcare; 2. Oferlalpropunerea tehnici; 3. Oferta/propunerea

A. Documente minime de calificare.
'Declara[ie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea98/2016

' Declaralie privind neincadrarea in situaliile previzute la art. 5g si art.,60 din Legea
nr.9812016 privind achiziliite pubtice
' Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului,
social si al relatiilor de munca
' certificat constatator emis de oficiul Registrului comertului in raza caruia estesituat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structuraactionarilor, reprezentantilor legali; obiectul de activitate aferent prezentului contract.lnformatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii
acestuia'Forma de prezentare: original sau copie lizibild stampilata, semnata decatre reprezentantul legai al ofertantuiui si continand mentiunea ,'conform 

cuoriginalul".
ofertantii/ ofertantii asociati/ terlii sustinatori/ subcontractantii participanti laprocedura trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, iar in domeniul deactivitate al acestora sa se regaseasca corespondentul CAEN aferent obiectului
contractului, in conformitate cu cerintele legale din tara in care este stabilit operatorul
economic, conform arl. 173 alin, (1) din Legea nr.98t2016. ofertantii asociati/ tertii
sustinatori/ subcontractantii participanti la procedura trebuie sa depuni documentele
minime de calificare solicitate.

B. OFERTA TEHNTCA si FTNANCTARA
Caietulde Sarcini.

Criteriide atribuire:

vor fi intocmite conform instructiunilor din

Pretul cel mai scazut (conform arl. igr alin 3 lit a) din Legea ggt2o16)

Informatii suplimentare:
Modulde prezentare a ofertei.
Documentele ce alcatuiesc oferta completa se vor depune pana la data limita de depunere a
ofertelor la registratura Primariei Garcina, Str. Ep. Melchisedec Stefanescu nr. 95, judetul
Neamt sau la adresa de e-mail primariagircina@yahoo.com, semnate si stampilate.
Comunicarea privind finalizarea achizitiei se va face doar catre ofertantul castigator cu care
se va incheia un contract de lucrari in urma cumpararii directe din catalogul electronic
SICAP.
Sursa de finan[are: FEADR St BUGET LOCAL.





 

 

 
1. INTRODUCERE  

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor 

pe baza cărora se va elabora propunerea tehnică și financiară. Oferta prezentată va fi considerată 

conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor din Caietul 

de Sarcini si Proiectul tehnic atasat.  

 

2. DATE GENERALE  

2.1. Denumirea proiectului: “REABILITAREA CENTRULUI SOCIAL DE ZI DIN COMUNA 

GARCINA, JUDETUL NEAMT, IN VEDEREA IMBUNATATIRII EFICIENTEI ENERGETICE” 

2.2. Amplasamentul:  

Construcția care face obiectul acestei documentaţii este situată în incinta Școlii Gârcina, jud. Neamt, 

Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr.117, face parte din domeniul public al Comunei Gârcina, are 

documentația cadastrală nr. 53637, înscris în Cartea Funciară  nr. 53637 UAT Gârcina. 

2.3. Titularul investiției: comuna Gârcina, jud. Neamț 

2.4. Beneficiarul investiției: comuna Gârcina, jud. Neamț 

2.5. Elaborator Proiect Tehnic: S.C. TOP WORK S.R.L. Piatra Neamț  

2.6. Sursa/programul de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - Fondul 

European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)+ Bugetul local 

2.7. Valoarea estimată a achiziției: 337.088,79 fără TVA, din care:  

 

Valoare estimată totală pentru execuția lucrărilor 337.088,79 lei fara TVA compusă din:  

 

Cap. buget Valoare totala fara 

TVA (lei) 

Valoare eligibila fara 

TVA (lei) 

Valoare neeligibila 

fara TVA (lei) 

4.1. Construcţii și instalații 316.293,41 270.721,01 45.572,40 

4.2. Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice si funcționale 
1.142,26 1.142,26 0,00 

4.3. Utilaje, echipamente 

tehnologice si funcționale care 

necesită montaj 

19.143,70 13.963,53 5.180,17 

5.1.1. Lucrări de consructii și 

instalații aferente organizării de 

șantier 

509,42 416,63 92,79 

Total 337.088,79 286.243,43 50.845,36 

 

3. SCOPUL PREZENTULUI CAIET DE SARCINI  

Prezentul caiet de sarcini detaliază cerințele privind execuția de lucrări.  

În obligația Antreprenorului intră Execuția de lucrări pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA 

CENTRULUI SOCIAL DE ZI DIN COMUNA GARCINA, JUDETUL NEAMT, IN VEDEREA 

IMBUNATATIRII EFICIENTEI ENERGETICE”.  

La execuția lucrărilor ce fac obiectul acestuia se vor respecta întru totul cerințele legislației în vigoare 

în domeniul construcțiilor. 

 

4. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  

Atribuirea contractului de lucrări (inclusiv furnizare echipamente tehnologice cu montaj si organizare 

de santier), pentru obiectivul de investiții “REABILITAREA CENTRULUI SOCIAL DE ZI DIN 

COMUNA GARCINA, JUDETUL NEAMT, IN VEDEREA IMBUNATATIRII EFICIENTEI 

ENERGETICE”. 



 

5. SITUAŢIA EXISTENTĂ - în conformitate Proiectul Tehnic 

Beneficiarul Comuna Garcina, isi propune reabilitarea constructiei cu destinatia Centru social de zi, in 

vederea imbunatatirii eficientei energetice. Aceasta constructie  este situată în incinta Școlii Gârcina, 

jud. Neamt, Str. Episcop Melchisedec Ștefănescu nr.117, face parte din domeniul public al Comunei 

Gârcina, are documentația cadastrală nr. 53637, înscris în Cartea Funciară  nr. 53637 UAT Gârcina. 

 

6. LUCRĂRILE CARE SE ACHIZIŢIONEAZĂ  

Conform Proiectului tehnic, executantul va completa Formularele F1-F6 cu preţuri unitare, valori, 

producători şi/sau funizori, cu încadrare în valoarea ofertată şi va prezenta modul de realizare a 

lucrărilor, cu respectarea prevederilor Proiectului tehnic şi implicit a nivelului de calitate precizat în 

documentele acestuia. Aceste documente, însuşite de executant, vor fi transmise Achizitorului şi vor 

sta la baza întocmirii situaţiilor de lucrări solicitate spre decontare, în deplină concordanţă cu 

termenele contractuale şi preţul ofertat.  

Lucrările se vor executa cu respectarea strictă a proiectului.  

Proprietăţile materialelor care urmează a fi puse în operă vor respecta şi se vor înscrie în datele 

descrise în proiectul tehnic. Executantul va obţine avizul proiectantului şi al dirigintelui de şantier 

pentru toate materialele pe care le va utiliza în execuţia lucrărilor.  

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ţine cont de faptul că toate încercările pentru 

materialele puse în operă, prevăzute de legislaţia în vigoare, se vor face pe cheltuială proprie (ex. 

rapoarte de încercare pe beton, rapoarte de încercare pentru oţelul-beton, etc.).  

Perioada garanţiei lucrarilor  

Garanţia lucrărilor este de 36 de luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 

Garantia de participare – nu se solicita.  

Garantia de buna executie 

Garanţia de bună execuţie a Antreprenorului va fi de 5% din valoarea contractului fără TVA şi se va 

constitui prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, caz în care Antreprenorul 

are obligaţia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispoziţia Achizitorului, la unitatea 

Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care 

se depune de către Antreprenor în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 

0,5% din preţul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Achizitorul urmează să 

alimenteze contul de disponibil deschis prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 

Antreprenorului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în cadrul 

contractului.  

În cazul în care, pe parcursul executării contractului, se suplimentează valoarea acestuia, 

Antreprenorul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a 

contractului.  

Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul 

îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Antreprenorul nu îşi îndeplineşte 

din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună 

execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica pretenţia atât Antreprenorului, cât şi emitentului 

instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de 

calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, Antreprenorul 

are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.  

Pentru lucrările de construcţii Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie 

după cum urmează:  

- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii 

ascunse este minim şi cu condiţia rezolvării tuturor remedierilor/observaţiilor semnalate în anexele 

procesului - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;  



- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 

baza procesului-verbal de recepţie finală cu condiţia rezolvării tuturor remedierilor/observaţiilor 

semnalate în anexele procesului - verbal de recepţie finală.  

 

7. DURATA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR 

Durata de executare a lucrărilor este de maxim 10 luni de la emiterea ordinului de începere a 

lucrarilor.  

Ofertele care prezintă durata de execuţie a lucrărilor mai mare decât durata maximă acceptată de 

către Autoritatea contractantă vor fi declarate neconforme.  

 

8. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE  

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de 

sarcini.  

Se vor respecta listele de cantitati de lucrari din proiectul tehnic, pentru toate specialitatile. Prin 

propunerea tehnica ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii lucrarilor ce urmeaza a fi 

executate cu cerintele prevazute in documentatie. 

Oferta va fi insotita de un Grafic de realizare a lucrarilor. 

Completarea tuturor formularelor incluse in prezenta documentatie, respectiv formularele aferente 

listelor de cantitati, este obligatorie. 

Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere 

din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe 

toata durata de indeplinire a contractului de lucrari (formularul nr. 6).  

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile 

de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau 

pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.  

Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de 

mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, 

împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante.  

Planificarea vizitei se va face la tel: +40 0233/242200, fax: +40 0233/242200,  e-mail 

primariagircina@yahoo.com.  

Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să înștiințeze autoritatea 

contractantă cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului.  

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de 

sarcini, şi în Proiectul tehnic aprobat. Cerinţele prevăzute sunt cerinţe minime obligatorii.  

În situaţia nerespectării în totalitate a cerinţelor menţionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind 

neconforme. Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.  

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenţei 

acesteia cu Proiectul tehnic și cu specificaţiile din Caietul de sarcini.  

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească condiţiile de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului, 

stabilite prin legislaţia şi normativele în vigoare. Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să 

rezulte că sunt îndeplinite şi asumate în totalitate cerinţele documentaţiei de atribuire.  

 

9. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE  

Propunerea financiară va cuprinde formularul de ofertă (formularul nr. 5) care va avea în anexă: 

Centralizatorul de preturi defalcat pe activitățile principale/categoriile de lucrări 

 Construcții și instalații 

 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale 

 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită montaj 

 Organizare de șantier  

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie


Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în 

contract. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de 

valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi 

disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui 

preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind 

inacceptabilă. 

 

10. BUGETUL CONTRACTULUI Şl EFECTUAREA PLĂŢILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI  

Bugetul disponibil pentru execuţie lucrări în cadrul proiectului “ REABILITAREA CENTRULUI 

SOCIAL DE ZI DIN COMUNA GARCINA, JUDETUL NEAMT, IN VEDEREA 

IMBUNATATIRII EFICIENTEI ENERGETICE”, este de 337.088,79 lei fara TVA compusă din:  

Cap. buget Valoare totala fara 

TVA (lei) 

Valoare eligibila fara 

TVA (lei) 

Valoare neeligibila 

fara TVA (lei) 

4.1. Construcţii și instalații 316.293,41 270.721,01 45.572,40 

4.2. Montaj utilaje, echipamente 

tehnologice si funcționale 
1.142,26 1.142,26 0,00 

4.3. Utilaje, echipamente 

tehnologice si funcționale care 

necesită montaj 

19.143,70 13.963,53 5.180,17 

5.1.1. Lucrări de consructii și 

instalații aferente organizării de 

șantier 

509,42 416,63 92,79 

Total 337.088,79 286.243,43 50.845,36 

Achizitorul nu acordă avans Antreprenorului.  

Plata lucrărilor de constucţii:  

a) Achizitorul va deconta numai cantitățile de lucrări real executate pentru realizarea integrală a 

obiectelor/ obiectivelor din proiect şi confirmate de dirigintele de şantier prin ataşamentele 

semnate, pe baza preţurilor unitare din oferta executantului.  

b) În vederea emiterii facturii, Executantul va transmite mai întâi Achizitorului situaţia de lucrări 

real executată, verificată, însuşită şi confirmată de dirigintele de şantier, însoţită de 

următoarele documente, după caz:  

 ataşamentul/ataşamentele ce conţin măsurătorile lucrărilor real executate, defalcate pe 

tipuri de lucrări, cu specificarea spaţiilor unde au fost efectuate, confirmat de dirigintele de 

şantier;  

 procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă pentru fiecare tip de lucrare;  

 procese - verbale de lucrări ascunse (unde este cazul);  

 procese verbale de faze determinante;  

 fişa tehnică a materialului/produsului/echipamentului emisă de producător din care să 

rezulte caracteriticile tehnice ale acestuia;  

 certificat de garanţie pentru materialele puse în operă;  

 certificate de calitate şi declaraţii/certificate de conformitate pentru materialele utilizate în 

execuţia lucrărilor;  

 agremente tehnice;  

 probe, teste, încercări şi/sau rapoarte;  

 formulare de aprobare a materialelor şi a achipamentelor.  

c) Achizitorul va efectua verificarea documentelor transmise în maxim 15 zile de la data 

înregistrării la Achizitor.  

d) După ce situaţia de lucrări este acceptată de Achizitor (prin semnarea centralizatorului 

lucrărilor din situaţia de lucrări), executantul va emite factura fiscală.  

e) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant prin ordin de plată, în termen de cel 

mult 60 de zile de la primirea şi înregistrarea facturii fiscale.  



 

Pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor se vor aplica următoarelor penalităţi:  

- În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul 

contractului, ca penalităţi, 0,1% din contravaloarea obligatiilor neexecutate pentru fiecare zi de 

întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.  

- În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea 

perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 

0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectiva a 

obligațiilor.  

În situaţia nerespectării obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi 

repetat, partea lezată are dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept şi de a pretinde plata 

de daune-interese.  

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

Antreprenorul fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această 

renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Antreprenor. 

în acest caz, Antreprenorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din 

contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.  

 

11. INFORMAŢII PENTRU OFERTANŢI 

Potenţialii ofertanţi pot vizita amplasamentele pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuială şi 

risc, datele necesare pregătirii şi elaborării ofertei. Ofertanţii interesaţi să participe la vizitarea 

amplasamentului sunt rugaţi să informeze, în scris, Autoritatea Contractantă, asupra intenţiei de a 

vizita amplasamentul. Orice solicitare de clarificări care decurge din vizitarea amplasamentului va fi 

adresată Autorităţii Contractante (AC), în scris. Orice omisiune în fundamentarea preţului lucrărilor de 

construcţii datorată neluării în considerare a specificului construcţiilor şi amplasamentului va fi 

imputabilă ofertantului.  

Durata contractului se compune din durata executării lucrărilor.  

Preţul contractului de achiziţie publică nu poate fi ajustat în conformitate cu prevederile Legii nr. 

98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 

 

12. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI  

Oferta a cuprinde: 

1. Documente de calificare: 

 Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea 98/2016  

 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art. 60 din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice  

 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul 

ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, 

reprezentantilor legali; obiectul de activitate aferent prezentului contract. Informatiile 

cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data prezentarii acestuia.Forma de 

prezentare: original sau copie lizibilă stampilata, semnata de catre reprezentantul legai al 

ofertantuiui si continand mentiunea "conform cu originalul". 

2. Oferta tehnica 

3. Oferta financiara 

 

13.  FORMULARE  

Formular nr. 1 - Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)  

Nota: Acest formular se va prezenta de către ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert sustinator 

Formular nr. 2 - Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 164, 165,167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice  



Formular nr. 3 - Acordul de asociere 

Formular nr. 4 - Acordul de subcontractare 

Formular nr. 5 -  Formularul de ofertă si Anexa 1 la acesta 

Formular nr. 6 - Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, sociale și cu 

privire la relațiile de muncă  

 

Pentru intocmirea propuberii tehnice ofertantii vor completa urmatoarele: 

- Formulare F1 – Centralizator cheltuieli pe obiectiv 

- Formulare F2 – Centralizator cheltuieli pe categorii de lucrari 

- Formulare F3 – Liste privind cantitatile de lucrari 

- Formulare F4 – Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice 

- Formulare F5 – Fise tehnice pentru echipamente 

- Formulare F6 - Graficul de realizare a investitiei 

 

Pentru echipamentele tehnologice cu montaj se va atasa detalierea specificatiilor tehnice de baza – 

formularul F5 si se va detalia separat valoarea montajului (in cazul echipamentelor cu montaj). 

Listele de cantitati si centralizatoarele vor fi extrase din proiectul tehnic atasat, avizat de catre AFIR. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular nr. 1 
 

Declaratie privind neîncadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice (evitarea conflictului de interese) 

 
 Subsemnatul ...................................., reprezentant imputernicit al.......................................... 
(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic/ ofertant/ asociat/ subcontractant/ tert 
sustinator) în cadrul procedurii de atrubuire a contractului de achizitie publica având ca obiect 
:………………………………………………………………… ”, organizată de Comuna Garcina,  
cunoscand prevederile art. 59 al Legii nr. 98/2016 si componența listei cu persoanele ce dețin funcții 
de decizie in cadrul autorității contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii 
de atribuire, respectiv: 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Funcția în cadrul autorității contractante 

1 GONTARU GAVRIL MIHAI PRIMAR 

2 CORFU IONUT DRAGOS VICEPRIMAR 

3 BABA NECULAI CONSILIER LOCAL 

4  CORFU MARIA CONSILIER LOCAL 

5  IRIMIA CEZAR CONSILIER LOCAL 

6 MACOVEI PETRONELA CONSILIER LOCAL 

7 SANDU MIHAELA GEANINA CONSILIER LOCAL 

8 UNGUREANU CORFU FLORIN CONSILIER LOCAL 

9 VISAN MIHAI CONSILIER LOCAL 

10 LUCA PETRU CONSILIER LOCAL 

11 GONTARU ANDREI CONSILIER LOCAL 

12 SARBU GEORGIANA  TEODORA CONSILIER LOCAL 

13 CAPITANU STEFAN SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 
declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile 
aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatiile prevazute la art. 59 - 60 din Legea nr. 
98/2016 privind achizitiile publice, respectiv nu ne aflam in niciuna dintre urmatoarele situatii: 
a) persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al ofertantului 
unic/ ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) ori persoanele care fac 
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului unic/ 
ofertantului asociat/ tertului sustinator/subcontractantului (dupa caz) participa în procesul de 
verificare/evaluare a ofertelor. 
b) ofertantul unic/ ofertantuli asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) 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 persoanele nominalizate mai sus. 
c) ofertantul unic/ ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractantul (dupa caz) 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 persoanele 
nominalizate mai sus. 
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca 
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea 
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii. 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  _____ 
Numele şi prenumele semnatarului  _____ 
Data  _____ 
 
 
 
 
 
 



 
Formular nr. 2 
 
OPERATOR ECONOMIC 
............................................ 
(denumirea) 

 
D E C L A R A Ţ I E 

privind neîncadrarea în art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 
 
 

Subsemnatul ......................................, reprezentant împuternicit al ........................... 
(denumirea operatorului economic), cu sediul în.................................................., Certificatul de 
înmatriculare/înregistrare....................................................., 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 ,165, 167 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost 
condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia infracţiuni. 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr. 3 
 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

Nr. ________ din _______________ 
 
 
CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI  
 
Art. 1 Prezentul acord se încheie între : 
 
S.C..................................................., cu sediul în ....................................., str. ..................................... 
nr..................., telefon ....................., fax ........................., înmatriculată la Registrul Comerțului din 
......................................... sub nr. .........................., cod unic de înregistrare ...................................., 
cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiar ............................................, deschis la 
.........................................., adresa banca: ....................., reprezentată de 
...................................................... având funcția de.......................................... , în calitate de asociat - 
LIDER DE ASOCIERE 
 
si  
 
S.C................................................., cu sediul în .................................., str. ................................, 
Nr..................., telefon ....................., fax ................................, înmatriculată la Registrul Comerțului 
din ........................................, sub nr. ..........................., cod unic de înregistrare 
...................................., cont ............................................., deschis la ............................................, 
reprezentată de ................................................................., având funcția de 
.......................................... , în calitate de ASOCIAT 
 
CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI 
 
Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din:  

 (i -lider de asociere)...............................; 
 (ii - Asociat 1) ...........................; 
 (iii - Asociat n),   

având ca scop: 
  a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ________ pentru atribuirea 
contractului ____________________________________ 
  b) derularea/implementarea în comun a contractului de achiziţie publică în cazul desemnării 
ofertei comune ca fiind câştigătoare,  
 cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere.  

Art. 2.2 Asocierea va încheia Contractul cu Beneficiarul, în vederea indeplinirii obligațiilor 
contractuale conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și 
declarate caștigătoare urmare transmiterii de către ____________________ a comunicării rezultatului 
procedurii.  
Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine 
stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (Art. 1951 Cod Civil). 
Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței 
comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale 
asumate în vederea realizării scopului Asocierii.      
 
CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI 
 
Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a contractului 
semnat cu ___________________________, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de 
acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Beneficiar. 
 
 
 



CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.  
 
Art. 4.1. Părțile convin ca Liderul de asociere este ................................................................................ 
. 
Contractul atribuit va fi semnat cu Beneficiarul de catre Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca 
reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor 
Asocierii, de la Beneficiar, să poarte întreaga corespondență cu Beneficiarul și, totodată, va deține 
puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Beneficiarul. 
Art. 4.2. Se împuterniceşte .............................., având calitatea de Lider al asocierii, pentru 
întocmirea ofertei comune şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin 
prezentul acord. 
Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Beneficiarului în ceea ce privește toate 
responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu Contractul.   
Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta, va apară și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele 
previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor 
asumate prin Contract, de către Partea culpabilă.  
Art. 4.5. In situația în care Beneficiarul suferă un prejudiciu în implementarea / derularea contractului 
"................................." se va îndrepta impotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține 
recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin 
acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii. 
 
CAPITOLUL V - INCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE 
 
Art. 5. Incetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri: 
a) neîncheierea, din orice motiv, a Contractului între Asociere si Beneficiar; 
b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului contractului; 
c) la încetarea de plin drept a Contractului încheiat între Asociere și Beneficiar, în conformitate cu 
prevederile Contractului. 
 
CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE 
 
Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ....................................................... - în calitate de Lider 
al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, 
respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente Contractului „....................................”.  
 
Datele de identificare sunt urmatoarele: 
 
Numele titularului de cont:  
Adresa:  
Numar TVA: 
Reprezentant Legal: 
Telefon/fax/e-mail:  
Denumire Banca: 
Adresa Banca: 
Numar cont bancar: 
IBAN:  
*Asociatul ..................... - in calitate de Lider al Asocierii, va emite si incasa facturile aferente 
Contractului prin intermediul sucursalei sale din Romania, aceasta avand urmatoarele date de 
identificare: 
 
Denumire: 
Sediul Social: 
Cod Unic de Inregistrare: 
Număr de ordine în Registrul Comertului: 
Cont Bancar: 
Denumire Bancă: 
Adresa Bancă: 
Reprezentant Legal: 
 



Nota: * se va completa in cazul in care asociatul desemnat pentru emiterea si incasarea facturilor este 
persoana juridica nerezidenta in Romania." 
 
Art. 6.2. In caz de atribuire, asociaţii au convenit urmatoarele cote de participare în cadrul asocierii: 
…............................................................................................. % (in litere), 
…............................................................................................. % (in litere) 
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării 
contractului, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau/și logistică ori de câte ori situația 
o cere. 
Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să 
greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea 
consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Parți cât şi al Beneficiarului. 
Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de executare a 
lucrarilor, cu prevederile contractului ce se va încheia între …............................... (liderul de asociere) 
şi Beneficiar. 
 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreuna cu toate aspectele și toate efectele ce decurg 
din, sau în legătură cu acestea,vor fi guvernate de legea română. 
     (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, sunt 
supuse instanțelor de drept comun. 
     (3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii 
Asocierii și Beneficiar, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi 
fiscal română, conform Contract. 
Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană. 
 
Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi ….................................. în …........ exemplare. 
 
LIDER ASOCIAT  
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societatii) 
       
 Nume si prenume 
.................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT 1 
(reprezentant legal/împuternicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
       
 Nume și prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
ASOCIAT n 
(reprezentant legal/imputernicit conform actelor statutare/constitutive ale societății) 
       
 Nume și prenume 
..................................... 
(semnatura si stampila) 
 
Nota 1: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii, partile putând adăuga şi alte clauze. 
Nota 2: Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor 
statutare/constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de Asociere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Formular nr. 4 
 
 

ACORD DE SUBCONTRACTARE 
nr.………./………… 

 

Art.1.  Părţile acordului :  
_______________________, reprezentată prin................................, în calitate de contractor  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
şi  
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant  
(denumire operator economic, sediu, telefon)  
 
Art. 2. Obiectul acordului:  

Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura de achiziţie 
publică organizată de _______________________________________________să desfăşoare 
următoarele activitaţi ce se vor 
subcontracta______________________________________________________________.  

Art.3. Valoarea estimată a lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul 
_____________________ este de___________ lei, reprezentand _____% din valoarea totală a 
lucrarilor ofertate.  
 
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ (lucrărilor) este de ________ luni.  

Art. 5. Alte dispoziţii:  

Încetarea acordului de subcontractare  
Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:  
a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;  
b) alte cauze prevăzute de lege. 
  
Art. 6. Comunicări  

Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la 
adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1  
 
Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe 
care contractantul le are faţă de investitor conform 
contractului_______________________________(denumire contract)  
 
Art.8.  Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, 
litigiile se vor soluţiona pe cale legală. 
  
Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  
 
 
____________________     _________________________  
(contractant)        (subcontractant)  
Note:  
Prezentul acord constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale 
obiectului contractului/contractelor.  
În cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, se va încheia un contract de subcontractare în 
aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu autoritatea contractantă.  
Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 
 



 

Formularul nr. 5 

Formular de oferta (propunere financiara) 

 

Catre: _____________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ____________ 
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 
documentaţia mai sus menţionată sa executam  lucrari pentru obiectivul de investitie “REABILITAREA 
CENTRULUI SOCIAL DE ZI DIN COMUNA GARCINA, JUDETUL NEAMT, IN VEDEREA 
IMBUNATATIRII EFICIENTEI ENERGETICE”, pentru suma de_________________lei (suma in litere 
si in cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ___________________lei 
(suma in litere si in cifre). 

Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai 
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul 
de execuţie din cadrul propunerii tehnice în____________  luni calendaristice. 

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _________________zile (durata 
in litere si cifre), respectiv până la data de _______________________,(ziua/luna/anul), şi ea va 
ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate. 

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

Precizăm că: 
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, 
marcat în mod clar "alternativă"; 
 |_| nu depunem ofertă alternativă. 
 (se bifeaza opţiunea corespunzătoare) 
 

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să 
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care 
o puteţi primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

_____________(semnatura), în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez 

oferta pentru şi în numele ______________________ (denumire/nume operator economic). 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 1 la formularul de ofertă  

 

CENTRALIZATOR DE PRETURI 

 

Nr.crt. Activitate principală/categorie de lucrări Preț 

1 Construcţii și instalații  

2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale  

3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesită 
montaj 

 

4 Lucrări de consructii și instalații aferente organizării de șantier  

TOTAL CENTRALIZATOR DE PREȚURI   

 

 

      

 
 

 
1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat si 
valoare)  _____________________ 
 
2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma _________________în cuantum de: 
____ 
 
3. Perioada de garanţie tehnică (luni calendaristice)____________________________ 
 

4. Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de 
începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei)__________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formular nr. 6 
 

 
 

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR OBLIGATORII ÎN 
DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCĂ 

 
 
 
Catre: _____________ (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 
 
 

Subsemnatul(a) _____ (nume/prenume) _____ (date de identificare), reprezentant împuternicit 
al _____ (denumirea / numele ofertantului/subcontractantului) declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligatiile 
din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă, conform legislatiei în vigoare. 
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, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 
juridice sau fizice să furnizeze informatii reprezentanţilor autorizaţi ai Unităţii Administrativ Teritoriale 
Comuna Garcina cu privire la orice aspect referitor la respectarea de către noi a obligaiilor din 
domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă. 
 
 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului _____ 
Numele şi prenumele semnatarului _____ 
Data _____ 
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