ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TISMANA
Nr. 10951 / 31.08.2021

Primar,
Jurist Remetea Narcis Petre

INVITATIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna
ofertă laprocedura organizată pentru atribuirea prin
achizitie directa a contractului de lucrari – „Reabilitare Constructie
C4 Si Imprejmuire” în punctul La Triunghi
1. INFORMATII GENERALE
Achizitor: Oraşul Tismana
Adresa: oraş Tismana, judeţul Gorj
Telefon: 0253206101
Persoană de contact: Consilier achiziţii publice Macarie Daniel
Obiectul contractului: Reabilitare Constructie C4 Si Imprejmuire
Codul CPV: 45213000-3 Lucrari de constructii de cladiri comerciale, de antrepozite si de
cladiri industriale, de cladiri pentru activitati de transport
Beneficiar: Orașul Tismana

Sursa de finanţare: bugetul local
Publicarea invitației de participare: site-ul oficial al Orașului Tismana, în conformitate
cu prevederile art.43, alin.2 din HG 395/2016.
2. VALOAREA ESTIMATĂ
Valoare totală fără TVA 446.699,20 lei, repartizați astfel:
1) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 24.500 lei:
a) DTAC
- 2.000 lei
b) Proiectul tehnic și detalii de execuție,
inclusive as-build - 18.000 lei;
c) Asistență tehnică din partea proiectantului
- 4.500 lei;
2) Cheltuieli pentru investiția de bază
- 420.039 lei
a) Construcții și instalații
- 377.839 lei;
b) Montaj utilaje, echip. tehnol. și funcționale
- 850 lei;
c) Utilaje, echip. tehnol. și funcț. care necesită montaj - 3.500 lei;
d) Dotări
- 37.850 lei
3) Oraganizare de șantier
- 2.160,20 lei
3. GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE
Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea fără TVA a contractului.
4. MODUL DE REALIZARE A ACHIZITIEI DIRECTE
4.1 Documente de calificare solicitate

-

-

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice
Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice
Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice
Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art.59 si art.60 din
Legea nr.98/2016, Conform Formular nr.1 , atașat la prezenta invitație
Persoane cu funcții de decizie: Remetea Narcis Petre-primar, Bordușanu Constantina
Anca-administrator public, Ghinoiu Nicolae- secretar general UAT, Văcaru Nicolaesef serviciu financiar contabil, Catrina Nicolae și Nistor Cosmin - inspector
urbanism Macarie Daniel-Consilier achizitii publice, Buzianu Costel, Drumen
Dumitru, Slivilescu Marian, Fratilescu Dragos Vasile, Ungureanu Petre, Popescu
Ion, Semenescu Alin Nicuşor,, Sarcină Doru, Verboncu Ion, Sarcina Eugen Vasile,
Tivig Ion, Ivascu Iulia Maria, Budica Costinel, Ciolacu Victor Catalin, Probaji
Constantin – consilieri locali
Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în
original sau copie „conform cu originalul” .

4.2 Propunerea tehnică – va fi prezentată conform Caietului de sarcini anexă la prezenta
Invitație
4.3 Propunerea financiară - Se va prezenta Formularul de ofertă, Formularul nr. 5.
4.4 Modul de prezentare a ofertelor
Fiecare ofertant va încărca prețul ofertat în SEAP, secțiunea „Cumpărări directe/Catalog
electronic” până cel târziu la data de 06.09.2021, ora 1600, sub denumirea „ Reabilitare
Constructie C4 Si Imprejmuire – oraș Tismana”, cod CPV 45213000-3 Lucrari de constructii
de cladiri comerciale, de antrepozite si de cladiri industriale, de cladiri pentru activitati de
transport.
În maxim 24 de ore achizitorul va iniția achiziția directă pentru ofertantul cu valoarea cea
mai scăzută, respectiv ofertantul câștigător.
Ofertantul câștigător va accepta solicitarea autorității contractante și în termen de 1 zi
lucrătoare va depune la registratura Primăriei Orașului Tismana sau pe e-mail la adresa
achizitii@primariatismana.ro documentele solicitate la punctele 4.1, 4.2 și 4.3.
5. DURATA CONTRACTULUI: maxim 3 luni de la data încheierii contractului
6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.

Întocmit,
Ec.Macarie Daniel

Formularul nr. 1
OFERTANTUL
______________

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59, 60 și 61 din Legea 98/2016)

1.
Subsemnatul
_________________
în
calitate
de
___________________(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
________________ în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar
pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din
capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare
al autoritatii contractante;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este 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 al
autoritatii contractante;
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi
imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 autoritatii contractante;
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 autoritatii contractante.
2. Subsemnatul ________________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________________ (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)

OFERTANT
_________________

CANDIDATUL/OFERTANTUL

Formularul nr. 2

____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, 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.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu
face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________________________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie
publică având ca obiect ................................................................................................................................
(denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu
sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
ART. 167
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să
prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura
de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci

când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte
că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune
că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a
întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii
curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a
planului de reorganizare aprobat de instanţă.
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere
comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale
regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de
proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre
persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură
cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).
(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii
plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri
care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele
situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;
b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura
de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul
al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de
orice altă natură;
c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât
şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;
d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.
(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă
solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl
va înainta în termen de maximum 15 zile.
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).
(8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu
titlu
exemplificativ,
neexecutarea
contractului,
livrarea/prestarea/executarea
unor
produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform
destinaţiei prevăzute în contract.
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 posibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................
Candidat /ofertant,
_________________
(semnătura autorizată)

OFERTANTUL
........................... (denumirea/numele)

Formularul nr. 4

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN
PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea
98/2016 , respectiv:
- n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru să fi fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă
având caracter definitiv şi obligatoriu, în conformitate cu legea statului în care respectivul operator
economic este înfiinţat.
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)
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele)

Formularul nr.5
OFERTANT
_________________

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ORASUL TISMANA
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul _________________ reprezentant legal al
ofertantului __________________ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, să executăm Achizitia de lucrari de constructie pentru Reabilitare
Constructie C4 Si Imprejmuire, pentru suma de ____________ lei plătibilă după recepţia lucrărilor, la
care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de __________ lei, astfel:
1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
- ______ lei fără TVA:
d) DTAC
- ______ lei fără TVA
e) Proiectul tehnic și detalii de execuție, inclusive as-build
- ______ lei fără TVA;
f) Asistență tehnică din partea proiectantului
- ______ lei fără TVA;
2. Cheltuieli pentru investiția de bază
- ______ lei fără TVA:
e) Construcții și instalații
- ______ lei fără TVA;
f) Montaj utilaje, echip. tehnol. și funcționale
- ______ lei fără TVA;
g) Utilaje, echip. tehnol. și funcț. care necesită montaj
- ______ lei fără TVA;
h) Dotări
- ______ lei fără TVA
3. Oraganizare de șantier
- ______ lei fără TVA
2. 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 anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile respectiv până la data de
__________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta,împreuna cu comunicarea
transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor constitui un contract
angajant între noi.
5. Alături de oferta de baza:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat
în mod clar "alternativa";
√ nu depunem oferta alternativă.
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o
puteţi primi.
Data completării ______________
Ofertant,

______________________

ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ORAS TISMANA
Oras Tismana, str.Tismana, nr.153, cod postal 217495, tel/fax 0253.374.216 / 0253.206.102.

Se aprobă,
Primar,
Jurist Remetea Narcis Petre

Nr.10950/31.08.2021

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achiziție Proiectare și
execuție pentru „Reabilitare Construcție C4 și Împrejmuire”

Tismana 2021

1. DATE GENERALE
1.1 Localizarea proiectului
ROMÂNIA
REGIUNEA SUD-VEST
JUDEȚUL GORJ
ORAȘUL TISMANA
1.2 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
DENUMIRE: ORAȘUL TISMANA
ADRESĂ:
oraș Tismana, str.Tismana, nr.153
TELEFON:
0253206101
FAX:
0253206102
WEB:
www.primariatismana.ro
E-MAIL:
achizitiitismana@yahoo.com
1.3 DESCRIEREA NECESITĂȚILOR INVESTIȚIEI
Orașul Tismana intenționează să achiziționeze lucrări pentru „ Reabilitare Construcție C4 și
Împrejmuire”, obiectiv situat în punctul „La Triunghi”, oraș Tismana, prin bugetul local.
In cadrul activității ce urmează a fi achiziționată se urmărește să realizeze lucrări de reabilitare la
clădirea existentă.
2. INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL
2.1 OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general al proiectului: Starea clădirii impune realizării unor lucrări de reabilitare
care să asigure condiţii optime respectând noile cerinţe, norme si standarde.
2.2 BENEFICIARII PROIECTULUI
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt Unitatea Administrativ Teritorială a orașului Tismana.
3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE
3.1 SCOPUL CONTRACTULUI
Scopul contractului ce urmează a fi încheiat îl reprezintă execuție lucrărilor de reabilitare.
3.2 OBIECTUL CONTRACTULUI
1. PRESTAREA SERVICIULUI DE PROIECTARE, constă în elaborarea următoarei
documentaţii tehnice:
 Documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC)
Conţinutul documentaţiei tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire va respecta
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. Documentaţia
tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire va conţine şi documentaţia necesară obţinerii
avizelor/acordurilor/etc. menţionate în certificatul de urbanism.
 Proiect tehnic de execuţie (PTe)
Conţinutul proiectului tehnic de execuţie va fi conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr.
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Proiectul tehnic de execuție va conţine caietele de sarcini și detaliile de execuție, precum şi
Planul de securitate şi sănătate în muncă în conformitate cu prevederile HG nr. 300/2006 privind
cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.
Proiectul tehnic de execuție va conține și documentația aferentă executării organizării lucrărilor
(liste cu cantități de lucrări etc.).
 Documentaţie as-built
Documentaţia As-built, reprezintă proiectul tehnic de execuţie (inclusiv detaliile de execuţie)
actualizat la data finalizării lucrării.
 Referatul/referatele (pe specialităţi) de prezentare cu privire la modul în care a fost
executată lucrarea
În referatul/referatele de prezentare prestatorul va prezenta, minim, lucrările realizate de
executant, modul de realizate al acestora, corespondența acestora cu prevederile documentațiilor tehnice
și ale normativelor tehnice în vigoare.
Documentaţiile tehnice vor fi elaborate în limba româna.
Documentaţiile tehnice elaborate vor fi verificate, prin grija prestatorului, de către verificatori de proiecte
atestaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi HG nr. 925/1995, cu modificările şi
completările ulterioare
Referatele verificatorilor de proiect, în orginal, vor fi atașate la documentația tehnică elaborată.
2. PRESTATORUL VA ASIGURA ASISTENȚĂ TEHNICĂ pe toată perioada de execuție
a lucrărilor, precum și pe perioada de garanție (dacă este cazul în situația producerii unor
deficiențe la lucrările executate). De asemenea, prestatorul are obligația de a participa la
fazele determinante precum și la recepția la terminarea lucrărilor.
Prestatorul va soluţiona sesizările primite de la dirigintele de şantier/beneficiar cu privire la
eventualele neconformităţi apărute pe perioada de execuţie a lucrărilor și pe perioada de garanție
acordată lucrărilor şi va dispune măsurile care se impun prin emiterea de dispoziţii de şantier.
Dispoziţia de şantier (partea scrisă şi partea desenată) se va înainta spre aprobare beneficiarului în
termen de maxim 10 zile de la data sesizării prestatorului, numai dacă este verificată de către verificatori
autorizaţi, la cerinţele impuse de legislaţia în vigoare.
3. REALIZAREA INVESTIȚIEI DE BAZĂ
a. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE
Descrierea amplasamentelor
Regimul de înălţime al clădirii este P, cu suprafaţa construită 388,00 m2, suprafața utilă de 323,27
m2. Înălţimea utilă este intre 3,50 si 4,50 m.
Imobilul are intrarea principală pe faţada principală (V) cu uşă dublă metalica. Există şi intrari
secundare pe faţadele (N si S). Cladirea nu are pod.
Acoperişul este de tip șarpantă din ferme metalice cu învelitoare din placi azbociment in stare
avansata de degradare.
Nu sunt montate jgheaburi pentru colectarea şi descărcarea apelor pluviale de pe învelitoare,
astfel că acestea cad liber şi se infiltrează la fundaţii.
Trotuarul perimetral NU există, astfel că apele pluviale au acces direct la fundații.
Finisajele elementelor clădirii sunt după cum urmează:
 Pereţii exteriori: sunt din zidarie caramida plina si bca netencuiti

 Elevaţia (soclul): clădirea are un soclu cu înălțimea variabilă nefinisat
 Pereţii interiori: nu sunt netencuiti
 Pardoselile sunt astfel: beton slab armat nefinisat care se prezinta in stare relative buna
 Ferestrele exterioare: sunt din lemn dar in stare avansata de degradare si partial lipsesc
Uşile exterioare sunt din profil cornier scandura., sau lipsesc in totalitate.
Proprietarul neavând documentaţia tehnică după care a fost realizată, prezenta documentație s-a
făcut în baza releveului şi a observaţiilor făcute la faţa locului.
Elementele principale ale structurii de rezistenţă ale clădirii sunt următoarele:
 In plan, corpul C4 are forma literei T si este format din doua tronsoane, dispuse perpendicular
unul fata de celalat.
 Ce doua tronsone sunt diferite atat ca gabarite in plan si pe verticala cit si ca elemente de
structura.
 Intre cele doua corpuri nu exista elemente clare de continuitate structurala.
 In plan tronsonul 1 are 6.88x14.23m interax iar tronsonul 2 are 9.35x30.0m interax.
 Regimul de inaltime pentru ambele tronsoane este parter.
 Acoperisul pentru ambele tronsoane este in doua ape.
 Structura pentru ambele tronsoane este integral metalica, alcatuita din stalpi, ferme si pane.
 Intre stalpi exista zidarie BCA de 20 cm grosime.
 Stalpii pentru ambele tronsoane sint din 2 profile UNP180, solidarizate cu placute.
 Fermele transversale, pentru ambele tronsoane, sunt realizate din profile metalice 2UNP80 in
talpi si UNP60 in diagonal
 Panele sint realizate din profile UNP80, dispuse in nodurile talpii superioare ale fermelor.
 Toate elementele sunt din otel OL37.
 Imbinarea elementelor structurii în noduri este realizată prin sudura.
 Invelitoarea este alcatuita din panouri ondulate de azbociment.
 Prinderea stalpilor in fundatii este realizata prin betonare in fundatii.
 Sistemul de fundare este alcătuit din fundatii continui in care sint incastrati stalpii si pe care
reazema zidaria. In dreptul stalpilor fundatiile continui sint extinde local la dimensiunea de
100x100 cm. Toate fundatiile sint pozate la adincimea de 80 cm.
Instalaţie electrica – nu exista
Instalaţia interioară de încălzire – nu exista
Instalaţia pentru realizarea apei calde de consum - nu există.
Obiectele sanitare - nu există.
Distributia pe incaperi si finisajele interioare existente
1. GATER - Sutila = 316.27 mp, Hliber = 3.50….4,50 m
- pardoseala: beton
- pereti: zidarie netencuita
- tavan: nu este
2. MAGAZIE - Sutila = 7.27 mp Hliber = 2.30 m
- pardoseala: beton
- pereti: zidarie netencuita
- tavan: nu este
Datele seismice si climatice
Terenul de amplasare este orizontal, stabil si nu prezintă fenomene sau tendinţe de alunecare sau
eroziune, nefiind necesare masuri suplimentare de protecţie.
Caracteristicile amplasamentului:
- zonă seismică conform Normativ P100-1/2006 cu: ag = 0,15 g,Tc =0,7 sec

- categorie de importanţă a construcţiei conf. H.G.R. nr. 766/1997 – D
- clasa de importanţă a clădirii conform Normativ P100-1-2006 – IV
- grad de rezistenţă la foc: II
- zona climaterică: II
Destinația construcțiilor existente
Construcția ce fac obiectul prezentului proiect sunt reprezentate de: Cladire industriala - corpul
C4 în suprafață construită de 388 mp in regim de înălțime parter cu destinație cladire industriala (fost
gater).
Caracteristici tehnici si parametrii specifici
Categoria de importanță: „D” – redusa (conform Regulamentului privind stabilirea de importanţă
a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 cu modificările ulterioare).
Dimensiunile de gabarit ale clădirii sunt: Corp C4
- Lungimea L=30.00 m
- Lățimea l= 23.80 m
- Înălțimea H maxim= 7.10 m
b. SOLUTIA TEHNICA
Soluția minimală de consolidare:
1. Separarea corpului C4 in doua tronsone prin amplasare unor spalpi metalici suplimentari si
modificarea sarpantei in zona de imbinare tronsoane.
2. Consolidarea peretilor prin camasuire:
- aplicarea unor plase sudate de otel SNTB pe toata suprafata peretilor si pe ambele fete
- plasele de otel vor fi sudate de stalpii metalici
- aplicarea unui mortar de ciment M100, in grosime de 5 cm executat cu mistria
- realizarea de buiandrugi din beton armat la partea superioara golurilor pentru ferestre.
3. Imbinarile dintre stalpi si ferme, pe toate axele, se vor ranforsa cu ajutorul unor gusee coltar,
avind 250x8-250 mm pentru tronsonul 1 si 300x10-300 pentru tronsonul 2.
A. CONSTRUCTII
Lucrări de finisaje:
Finisaje interioare
 Se vor executa tencuieli fine pa baza de ciment-var
 Se vor realiza la interior vopsitorii cu vopsea lavabila alba.
 Se vor executa tavane false din gips carton cu placi rezistente la umezeala, montate pe
structura metalica (tip „rigips”)
 Se vor realiza noi compartimentari din ghips carton
 Se vor finisa pardoselile interioare cu vopsea epoxidica
Finisaje exterioare
 Se va aplica vopsea lavabila culoare alb.
 Înlocuirea tâmplăriei existente învechite cu o tâmplărie nouă cu rame din PVC cu geam
termopan cu două foi de sticlă.
 Trotuarele din jurul clădirilor va fi executat din beton slab armat, având lățimea de 1m si panta
de 1% spre exterior. Va fi executat dopul de bitum dintre clădire si trotuar.
Lucrări de reparare şarpanta si învelitoare existenta:
Pentru reabilitarea acoperişului la clădirile existente, sunt necesare unele masuri de intervenţie,
astfel:
 Se va repara șarpanta existenta, pazia si streaşina din metal;



Se vor realiza sistemele de preluare ape pluviale (jgheaburile si burlanele) pe tot perimetrul
clădirii;
 Se vor monta opritori de zăpada pe tot conturul învelitorii;
 Se va înlocui învelitoarea din placi azbociment cu tigla metalica profilata.
 Se va vopsi anticoroziv confectia metalica.
Lucrări de cămășuiri:
La clădirea analizata conform expertizei tehnice s-au propus lucrări de consolidare
prin cămăşuire cu plasă sudată Φ6 mm cu ochiuri 100x100 mm si intarirea sarpantei
metalice, pentru aducerea in clasa de risc seismic Rs IV.
Lucrari de amenajare exterioara si sistematizare verticala
 Trotuarele clădirii vor avea o ușoara panta spre exterior care sa asigure scurgerea apelor
pluviale.
B. INSTALATII
Instalatiile sanitare
Instalatiile sanitare proiectate cuprind alimentarea cu apa rece si apa calda a obiectelor sanitare din
grupurile sanitare existente.
Alimentarea cu apa
Alimentare cu apa rece se face din reteaua publica a localitatii, prin intermediul unui camin
apometric amplasat la limita de proprietate, cu teava de polietilena de inalta densitate.
In fiecare grup de consumatori, se va monta cate un robinet general de sectionare in asa fel incat
sa poata fi scos din functiune grupul de consumatori dorit, fara a fi afectati consumatorii ramasi in
functiune.
Sub lavoare se vor monta robineti coltar de ½ legatura dintre acestia si bateriile amestecatoare
realizându-se cu racorduri flexibile.
Bazinele de spalare vas WC se vor alimenta prin intermediul unui robinet coltar ½ legatura dintre
acesta si robinetul cu plutitor facandu-se cu un racord flexibil.
Conductele de transport si distributie apa rece sunt din polipropilena reticulate normala.
Apa calda menajera, va fi transportata si distribuita prin intermediul tevilor de polipropilena
reticulara PPR cu insertie de aluminiu sau fibra de compozita, tevi special destinate transportului si
distributiei de apa calda menajera.
Prepararea apei calde menajere se va face cu ajutorul unui boiler electric.
Canalizare menajera existenta
Canalizarea menajera se va realiza cu țevi din polipropilena montate aparent pe perete sau
îngropat in pardoseala.
Coloana de canalizare si racordul WC-urilor la coloana sunt din teava de polipropilena cu
diametrul de 110mm.
Conductele de canalizare se vor prelungi pana la bazinul vidanjabil propus in exteriorul cladirii.
Instalatiile termice
Nu se vor executa instalatii termice. Incalzirea locala se va face prin radiatoare electrice.
Utilitatile necesare functionării investitiei:
- apa potabila – se asigura din retaua stradala.
- energie electrica – se asigura din reteaua publica 380/220 din zona
- canalizarea – se asigura prin amplasarea uni bazin vidanjabil.
Lucari necesare pentru reabilitare
Nr.crt
Denumire lucrare
1
Desfacere invelitoare
2
Desfacere tamplarie existenta

Suprafata/mp
453,00
26,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Desfacere zidarie
Inchidere canal tehnologic
Realizare zidarii bca
Realizare buiandrugi
Spargere beton deteriorat
Consolidare sarpanta
Realizare invelitoare tabla porfilata
Camasuire pereti interiori si exteriori
Amenajare canal tehnic
Realizare pardoseala - beton elicopterizat
Realizare pereti din ghips carton
Inchideri din panouri termoizolante 60mm
Tavane din ghips carton si termoizolatie
Strat finisare pereti tencuiti
Montare tamplarie PVC
Montare usi metalice
Montare conducte canalizare si apa
Gresie si fainta in grup sanitar si vestiar
Montare obiecte sanitare
Instalatii sanitare
Vopsea epoxidica interior
Vopsele interioare si exterioare
Trotuar de garda
Montare jgheaburi si burlane

Dotări și utilaje
Nr.crt
Denumire
Dotări
1
Dulap vestiar
2
Masă vestiar
3
Scaune vestiar
4
Aparat de sudură
5
Polizor unghiular
6
Mașină de găurit
7
Trusă de scule complet echipată
8
Banc de lucru
Utilaje care necesită montaj
1
Bazin vidanjabil etanș

20,00
50,00
41,00
22,00
100,00
421,00
453,00
706,00
5,40
335,00
25,00
75,00
30,00
706,00
20,00
32,00
40,00
48,00
20,00
297,00
726,00
112,00
121,00
Buc
5
2
5
1
1
1
2
2
1

Intocmit,
Compartiment urbanism,
Ing.Catrina Nicolae
Ing.Nistor Cosmin

Compartiment Achiziții Publice
Ec.Macarie Daniel

