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Caiet de sarcini 
 
 

SpecificaŃiile tehnice sunt detaliate în documentaŃia proiectului integrat şi sunt parte integrantă din 
prezentul caiet de sarcini. DocumentaŃia proiectului integrat este alcătuită din: 

� Studiu de Fezabilitate privind “ÎnfiinŃarea sistemului de canalizare - reŃea publică de apă 
uzată şi staŃie de epurare” 

� Studiu de Fezabilitate privind „Extinderea reŃelei publice de apă potabilă”  
� Studiu de Fezabilitate privind „ImbunătăŃirea reŃelei de drumuri de interes local care 

asigura legătura cu Dj 645 şi cu DN 64 prin modernizarea a două drumuri comunale” 
� Memoriu Justificativ privind „Prima înfiinŃare şi dotarea centrului de îngrijire pentru copii 

şcolari (after school)” 
� Memoriu Justificativ privind „Conservarea specificului local şi a moştenirii culturale” 
� Prevederile Contractului de finanŃare Nr. C322040844000023 / 25.06.2009  
� DocumentaŃia specifică elaborată de APDRP pentru Programul NaŃional pentru Dezvoltare 

Rurală şi Pescuit, Axa III – „Calitatea vieŃii în zonele rurale şi iversificarea economiei rurale”, 
MĂSURA 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaŃia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale", aceasta din urmă fiind 
disponibilă pe portalul www.apdrp.ro  
 

Se vor livra în cadrul contractului următoarele categorii de lucrări furnizare şi servicii (lista nu 
este una exhaustivă): 

45232400-6  Lucrări de construcŃii de canalizare de ape reziduale 
45233120-6  Lucrări de construcŃii de drumuri 
45232150-8  Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă 
39150000-8       Diverse tituri de mobilier si echipamente 
71322000-1  Servicii de proiectare tehnică pentru construcŃia de lucrări publice 

 
În ceea ce privesc lucrările la reŃeaua de apă uzată, la reŃeaua de apă şi la reŃeaua de drumuri 

comunale, la finalizarea contractului ofertantul trebuie să atingă următorii indicatori de performanŃă, 
respectând condiŃiile tehnice stipulate în documentaŃia tehnică a proiectului integrat: 
 

Unitatea de masură Lungime (km)** 
Km de drum 0,81 
Km de conductă de alimentare cu apă 3,674 
Km de conductă de canalizare 21,8 

DOCUMENTAłIE DE ATRIBUIRE 
privind atribuirea prin procedură de licitaŃie deschisă pentru contractul  

„Lucrări de construcŃii, servicii de proiectare si furnizare aferente proiectului integrat aprobat 
prin contractului nr. C322040844000023, pentru comuna Prundeni, jud. Vâlcea” 
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Toate documentele care rezultă din procesul de proiectare tehnică şi toate lucrările care se vor 
realiza prin contract de către furnizor se vor supune condiŃiilor legale şi regulilor privind verificarea, 
inspecŃia şi condiŃiilor privind recepŃia lucrărilor, inclusiv condiŃiilor generale sau specifice stabilite pentru 
implementarea proiectelor finanŃate prin Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi 
condiŃiilor impuse Comunei Prundeni prin contractul de finantare nr. C322040844000023. 
 Prestatorul va respecta cu stricteŃe: 

� standardele naŃionale şi/sau standardele europene;  
� omologările tehnice naŃionale şi/sau europene;  
� alte referinŃe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare naŃionale şi/sau 

europene;  
Orice abatere de la aceste standarde va fi considerată culpa exclusivă a prestatorului. 
Conformitatea cu standardele naŃionale sau europene se va dovedi cu: 

dosarul tehnic al producătorului; sau  
un raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi:  

� un laborator neutru de încercări şi calibrare; sau  
� un organism de certificare şi inspecŃie care asigură respectarea standardelor europene 

aplicabile.  
  

Bugetul proiectului va fi distribuit după cum urmează: 
Valoare estimată LEI fără TVA   

Lucrări de 
execuŃie / dotări 

Proiectare şi 
asistenŃă tehnică 

Total 

InfiinŃarea sistemului de canalizare – reŃea publică de 
apă uzată şi staŃie de epurare. 

6.926.969 163.600 7.090.569 

Extinderea reŃelei publice de apă potabilă 376.715 8.200 384.915 
 ImbunătăŃirea reŃelei de drumuri de interes local care 
asigura legătura cu DJ 645 şi cu DN 64 prin 
modernizarea a două drumuri comunale 

1.112.707 28.200 1.140.907 

Prima înfiinŃare şi dotarea Centrului de îngrijire pentru 
copii şcolari (after school) 

78.860 0 78.860 

Conservarea specificului local şi a moştenirii culturale 78.860 0 78.860 
Având în vedere că la fundamentarea bugetului proiectului s-au avut în vedere grilele de preŃuri 

disponibile în baza de date a APDRP, în cazul în care o ofertă variază cu +5% faŃă de valoarea 
contractului, Autoritatea Contractantă va solicita clarificări şi îşi rezervă dreptul de a respinge oferta ca 
nefiind fondată pe situaŃii reale. Avem în vedere această marjă de 5% dată fiind suma alocată pentru 
cheltuieli diverse şi neprevăzute. 

Autoritatea Contractantă va solicita clarificări şi în cazul ofertelor care prezintă un preŃ aparent 
neobisnuit de scăzut şi îşi rezervă dreptul de a respinge aceste oferte ca nefiind fondate pe situaŃii 
reale. 

În egală măsură Autoritatea Contractantă va considera ca fiind neconformă oferta care conŃine 
variaŃii mai mari de 10% între diferitele capitole bugetare. Avem în vedere aceaste date fiind condiŃiile 
impuse de procedurile europene de management financiar al proiectelor. 
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Conformitatea cu specificaŃiile tehnice solicitate va fi demonstrată de ofertant prin metodologia 
de management pe care o propune pentru întocmirea documentaŃiei şi pentru managementul 
implementării proiectului. 

Ofertantul va respecta toate condiŃile, regulile şi recomandările privind identitatea vizuală pentru 
instrumentele structurale şi de coeziune 2007-2013. 
 Contractul intră în efectivitate după semnarea lui de către ambele părŃi şi avizarea acestuia de 
către CRPDRP-APDRP şi UCVAP-ANFP. Ofertantul trebuie să înceapă execuŃia lucrărilor în termen de 
maxim 7 zile de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor şi punerea la dispoziŃie a amplasamentului 
de către Autoritatea Contractantă. După acest termen ofertantul se va conforma graficului de realizare 
anexat la contract. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale 
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinŃelor prevăzute în caietul de sarcini Autoritatea 
Contractantă are dreptul să ceară rezilierea contractului şi angajarea răspunderii contractuale. 
 Perioada minimă de garanŃie a lucrărilor va fi de 5 ani de la data la care se va face recepŃia 
lucrărilor la finalul execuŃiei. RecepŃia finală a lucrărilor se va face la 5 ani de la data recepŃiei lucrărilor 
la finalul execuŃiei. 
  

Fişa de date a achiziŃiei 
                    
    I.a. Autoritatea contractant ă 
 
Denumire: COMUNA PRUNDENI                                      
Adres ă:  PRUNDENI,  JUDEłUL VÂLCEA                                    
Localitate:              PRUNDENI Cod po ştal:  0247525 łara:      ROMÂNIA 
Persoana de contact: 
DL. CATALIN MIU 
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE LOCALA              

Telefon:  
(+4) 0250 810 399 

E-mail: primprud@yahoo.com                          Fax: (+4) 0250 810399 
Adresa/ele de internet (dac ă este cazul):                                   
Adresa autorit ăŃii contractante:                                              
 
    I.b. Principala activitate sau activit ăŃi ale autorit ăŃii contractante 
 

 Ministere ori alte autorit ăŃi publice 
centrale inclusive cele subordonatela 
nivel regional sau local 

 Agentii nationale 
 Autoritati locale  
 Alte institu Ńii guvernate de legea 

public ă 
 Institutie europeana/organizatie 

internationala 
 Altele (specifica Ńi): Autoritate 

publica locala  
               

 Servicii publice centrale 
 Aparare 
 Ordine public ă/siguranta na Ńional ă 
 Mediu 
 Afaceri economico-financiare 
 Sanatate 
 Constructii si amenajari teritoriale 
 Protectie sociala 
 Recreere, cultura si religie 
 Educatie  
 Activit ăŃi relevante 

 energie 
 ap ă 
 po şt ă 
 transport 

 Altele (specifica Ńi): 
Servicii generale ale administratiilor 
publice         

 
Autoritatea contractant ă ac Ńioneaz ă în numele altor autorit ăŃi Da  



 ROMÂNIA 
APDRP 

COMUNA PRUNDENI 
JUDEŢUL VÂLCEA 

UNIUNEA  
EUROPEANĂ 

 

“Infiintarea sistemului de canalizare (retea publica de apa uzata si statie de epurare), 
extinderea retelei publice de apa potabila, imbunatatirea retelei de drumuri de interes 

local, prima infiintare si dotarea Centrului de ingrijire pentru copii scolari (after school) 
si conservarea specificului local si a mostenirii culturale in comuna Prundeni, judetul 

Valcea”  

 

 
 

PROIECT FINANŢAT PRIN PROGRAMUL  NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 
 

Măsura 322 - Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia 
rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale 
 

 

contractante Nu  
 
Alte informa Ńii şi/sau clarific ări pot fi ob Ńinute: 
  la adresa mai sus men Ńionat ă          
  altele: (adres ă/fax/interval orar)    
Data limit ă de primire a solicit ărilor de clarific ări 
(MAXIM 6 ZILE ÎNAINTE DE DATA LIMIT Ă STABILIT Ă PENTRU PRIMIREA OFERTELOR.) 
03 DECEMBRIE 2009 ORA 10:00 
SOLICIT ĂRILE DE CLARIFIC ĂRI SE PRIMESC DOAR ÎN SCRIS LA NUM ĂRUL DE FAX SPECIFICAT 
LA PUNCTUL I.a. AUTORITATEA CONTRACTANT Ă 
 
PENTRU A PUTEA TRANSMITE EVENTUALELE CLARIFICĂRI C ĂTRE TOłI OPERATORII ECONOMICI 
INTERESAłI S Ă PARTICIPE LA PREZENTA PROCEDURĂ, ACE ŞTIA SUNT RUGAłI S Ă TRANSMITĂ O 
SCRISOARE DE INTERES (FORMULARUL NR. 1A) C ĂTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PE 
COORDONATELE DE LA PUNCTUL I.a. 
 
VIZITE ÎN TEREN SE POT EFECTUA DE OPERATORII INTERE SAłI CU O PROGRAMARE PREALABILĂ 
(TELEFONIC SAU FAX). DATA LIMIT Ă PENTRU VIZITE ÎN TEREN ESTE DATA LIMIT Ă DE  PRIMIRE 
A SOLICIT ĂRILOR DE CLARIFIC ĂRI. DUP Ă VIZITA ÎN TEREN OPERATORII ECONOMICI Î ŞI VOR 
FORMULA ÎNTREBĂRILE ÎN SCRIS ŞI LE VOR DEPUNE LA AUTORITATEA CONTRACTANTĂ.  
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ VA R ĂSPUNDE LA ÎNTRABĂRILE FORMULATE DE OPERATORII 
ECONOMICI ÎN TERMENUL PREVĂZUT PENTRU FORMULAREA RĂSPUNSURILOR LA SOLICIT ĂRILE DE 
CLARIFIC ĂRI. 
 
OPERATORII ECONOMICI CARE PARTICIPA LA PREZENTA PRO CEDURĂ SI EFECTUEAZA  VIZITA ÎN 
TEREN TREBUIE SA COMPLETEZE FORMULARUL NR. 8Z – RAP ORT AL VIZITEI ÎN TEREN.  
Data limit ă de transmitere a r ăspunsului la solicitarile de clarific ări:  
(2 ZILE ÎNAINTE DE DATA LIMIT Ă DE PRIMIRE A OFERTELOR) 
08 DECEMBRIE 2009 ORA 14:00                    
 
    I.c. C ăi de atac 
    Eventualele contesta Ńii se pot depune: 
INSTITUTIA RESPONSABILA PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR: 
    - fie la Consiliul Na Ńional de Solu Ńionare a Contesta Ńiilor , de pe langa 
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monit orizarea Achizitiilor Publice; 
    - fie la autoritatea contractant ă şi apoi la instan Ńa competent ă. 
 
Denumire:  Consiliul Na Ńional de Solu Ńionare a Contesta Ńiilor 
Adres ă:  STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3 
Localitate:            BUCUREŞTI Cod po ştal:  030084 łara:        ROMÂNIA 
E- mail:            OFFICE@CNSC.RO Telefon:  (+4)021 310 46 41               
Adres ă 
internet:  

www.cnsc.ro   Fax:  (+4)021 310 46 42                      

 
Denumirea instan Ńei competente: TRIBUNALUL VÂLCEA  
Adres ă:  STR. SCUARUL REVOLU łIEI, NR. 1 
Localitate:            RÂMNICU VÂLCEA Cod po ştal:  204182 łara:        ROMÂNIA 
E- mail:            tribunalulvalcea@yahoo.com  Telefon:  (+4) 0250 739120 
Adres ă 
internet:  

http://portal.just.ro    Fax:  (+4) 0250 732207 

 
    I.d. Sursa de finan Ńare 
Se specific ă sursele de finan Ńare ale 
contractului ce urmeaz ă s ă fie atribuit 
FONDURI COMUNITARE  
FONDURI NERAMBURSABILE             
BUGET DE STAT    

După caz proiect/program finan Ńat din 
fonduri comunitare 
DA    NU  
Dacă DA face Ńi referire la 
proiect/program 
PROGRAMUL NAłIONAL PENTRU DEZVOLTARE 
RURALĂ ŞI PESCUIT, AXA III – „CALITATEA  
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VIE łII ÎN ZONELE RURALE ŞI 
DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE”, M ĂSURA 
322 "RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, 
ÎMBUNĂTĂłIREA SERVICIILOR DE BAZ Ă PENTRU 
ECONOMIA ŞI POPULA łIA RURAL Ă ŞI PUNEREA 
ÎN VALOARE A MOŞTENIRII RURALE" 

 
    II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
    II.1. Descriere 
 
II.1.1. Denumire contract: 
Lucr ări de construc Ńii, servicii de proiectare si furnizare aferente pr oiectului 
integrat aprobat prin contractului nr. C32204084400 0023, pentru comuna Prundeni, 
jud. Vâlcea 
 
II.1.2. Denumire contract şi loca Ńia lucr ării, locul de livrare sau prestare (Alege 
o singur ă categorie - lucr ări, produse sau servicii - care corespunde în cea m ai 
mare parte obiectului contractului sau achizi Ńiei.) 
(a) Lucr ări   (b) Produse   (c) Servicii        
Execu Ńie  Cumpărare  Categoria serviciului   
Proiectare şi execu Ńie  Leasing  2 A   

Închiriere  2 B   Realizare prin orice 
mijloace corespunz ătoare 
cerin Ńelor specifice de 
autoritatea contractant ă 

 
Cumpărare în rate  Se specific ă din care 

categorie de servicii 
apar Ńine obiectul 
contractului: fie din 
anexa 2A, fie din anexa 
2B) 

Principala loca Ńie a 
lucr ării 

Principalul loc de lirare Principalul loc de 
prestare 

Comuna Prundeni, judetul 
Valcea 

  

Cod CPV 
45232400-6 
45233120-6 
45232150-8 
39150000-8 
71322000-1  

Cod CPV Cod CPV 

 
Contract de achizi Ńie public ă:  II.1.3. Procedura se finalizeaz ă prin: 
Încheierea unui acord-cadru:  

 
II.1.4. Durata contractului de achizi Ńie public ă 
Ani | || |   luni |2||4|       zile | || | de la atribuirea contractului 
Sau începând cu [][]/[][]/[][][][] (zz/ll/aaaa) 
 
II.1.5. Informa Ńii privind acordul-cadru (dac ă este cazul) 
Acordul-cadru cu mai mul Ńi operatori nr. 
[][][] sau, dac ă este cazul, nr. [][][] 
maxim al participan Ńilor la acordul-
cadru vizat 

Acordul-cadru cu un singur operator  

Durata acordului-cadru: 
durata în ani [][] sau luni [][][] 
Posibilitatea de a relua competi Ńia cu 
semnatarii acordului cadru 

DA  
NU  

 
II.1.6. Divizare pe loturi DA     NU  
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Ofertele se depun pe: 
un singur lot  unul sau mai multe  toate loturile  
Alte informa Ńii referitoare la loturi: 
 
 
II.1.7. Ofertele alternative sunt acceptate DA  NU  
SUNT CONSIDERANTE OFERTE ALTERNATIVE INCLUSIV OFERTELE ÎN CARE SE REG ĂSESC LA 
NIVELUL ECHIPELOR PROPUSE DE OFERTANłI ACEEA ŞI EXPER łI (FIE C Ă ESTE VORBA DOAR DE 
UNUL SAU MAI MULłI EXPER łI). 
OPERATORUL ECONOMIC NU ARE DREPTUL, ÎN CADRUL ACELEIA ŞI PROCEDURI:  

� SĂ PARTICIPE ÎN DOU Ă SAU MAI MULTE ASOCIERI;  
� SĂ DEPUNĂ O CANDIDATURĂ/OFERTĂ INDIVIDUAL Ă ŞI O ALT Ă ANDIDATURĂ/OFERTĂ 

COMUNĂ;  
� SĂ DEPUNĂ O OFERTĂ INDIVIDUAL Ă ŞI S Ă FIE NOMINALIZAT CA SUBCONTRACTANT ÎN 

CADRUL UNEI ALTE OFERTE 
 
    II.2. Cantitatea sau scopul contractului 
    II.2.1. Total cantit ăŃi/presta Ńii servicii/lucr ări (Se vor include eventuale 
supliment ări şi op Ńiuni, dac ă exist ă.) 
 
CONFORM LISTEI DE CANTITATI ATASATE 
 
Infiin Ńarea sistemului de canalizare – re Ńea public ă de ap ă uzat ă şi sta Ńie de 
epurare  
Lucr ări de execu Ńie / dot ări  6.926.969 LEI 
Proiectare şi asisten Ńă tehnic ă   163.600 LEI 
TOTAL 21,8KM RE łEA ŞI STA łIE EPURARE 7.090.569 LEI 
 
Extinderea re Ńelei publice de ap ă potabil ă 
Lucr ări de execu Ńie / dot ări  376.715 LEI 
Proiectare şi asisten Ńă tehnic ă   8.200  LEI 
TOTAL 3,674 KM RE łEA   384.915 LEI 
 
Imbun ăt ăŃirea re Ńelei de drumuri de interes local care asigura leg ătura cu DJ 645 
şi cu DN 64 prin modernizarea a dou ă drumuri comunale  
Lucr ări de execu Ńie / dot ări  1.112.707 LEI 
Proiectare şi asisten Ńă tehnic ă   28.200  LEI 
TOTAL 0,81 KM DRUMURI   1.140.907 LEI 
 
Prima înfiin Ńare şi dotarea Centrului de îngrijire pentru copii şcolari (after 
school)  
TOTAL DOTĂRI     78.860  LEI 
 
Conservarea specificului local şi a mo ştenirii culturale  
TOTAL DOTĂRI     78.860  LEI 
 
                                                                   
    II.2.2. Op Ńiuni                                           DA     NU  
    Dac ă exist ă, descrierea acestor op Ńiuni: 
NU ESTE CAZUL 
 
    III. Condi Ńii specifice contractului 
 
III.1. Alte condi Ńii particulare referitoare la contract (dup ă caz) DA  NU  
III.1.1. Contract rezervat (dac ă DA, scurt ă descriere) DA  NU  
III.1.2. Altele (dac ă DA, descrie Ńi)                                  DA    NU     
            
 
    IV. PROCEDURA 
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IV.1. Procedura selectat ă 
Licita Ńie deschis ă  Negociere cu anun Ń de participare  
Licita Ńie restrâns ă  Negociere f ăr ă anun Ń de participare  
Licita Ńie restrâns ă accelerat ă  Cerere de oferte  
Dialog competitiv  Concurs de solu Ńii  
 
IV.2. Etapa final ă de licita Ńie electronic ă DA  NU  
Dacă DA, informa Ńii adi Ńionale despre licita Ńia electronic ă 
 
IV.3. Legisla Ńia aplicat ă (se completeaz ă cu legisla Ńia în vigoare privind 
achizi Ńiile publice - Ordonan Ńa de urgen Ńă a Guvernului nr. 34/2006 , Hot ărârea 
Guvernului nr. 925/2006 , dup ă caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro ) 
                                                              
 
 
    V.A. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELEC łIE 

Fiecare candidat/ofertant care particip ă, în mod individual sau ca asociat, 
la procedura pentru atribuirea contractului de achi zitie public ă are obliga Ńia de a 
prezenta formularele prev ăzute în cadrul Fi şei de date a achizi Ńiei, completate în 
mod corespunz ător si semnate (nume, prenume, semnatura) de persoa nele autorizate.           
Toate formularele vor fi înso Ńite de documente justificative. 

Echivalenta leu / euro se va calcula la cursul de s chimb stabilit de Banca 
Centrala Europeana la data de 06.10.2008(1 euro = 3 ,9430 lei). Precizam ca acest 
curs de schimb a fost utilizat si la estimarea valo rilor din Devizul General 
consolidate si din Cererea de Finantare a proiectul ui integrat. 
 

V.1. Situa Ńia personal ă a candidatului/ofertantului 
SE VA PREZENTA FORMULARUL NR. 12C DECLARATIE PRIVIN D CALITATEA DE PARTICIPANT LA 
PROCEDURA. 
 
Autoritatea contractanta va verifica daca ofertantu l este inclus în „LISTA 
CONTRACTORILOR care nu au respectat termenii contra ctuali şi cerin Ńele din cadrul 
Programului SAPARD şi  care au întârziat derularea proiectelor şi/sau au efectuat 
presta Ńiile în mod deficitar ori defectuos” 1. Pr ezen Ńa ofertantului, a unui 
subcontractant sau a unui asociat/partener pe aceas t ă list ă duce la  declararea ofertei 
ca ofert ă neconform ă. 
 
Declara Ńii privind eligibilitatea 

 Solicitat 
 Nesolicitat 

 

Cerin Ńă obligatorie :  
SE VA PREZENTA FORMULARUL NR. 12A 
DECLARAłIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

Declara Ńie privind neîncadrarea în 
prevederile art. 181  din ordonan Ńă 

 Solicitat 
 Nesolicitat 

Cerin Ńă obligatorie: 
SE VA PREZENTA FORMULARUL NR. 12B 
DECLARAłIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN 
SITUAłIILE PREV ĂZUTE LA ART. 181 DIN 
ORDONANłA DE URGENłĂ A GUVERNULUI NR. 34 
DIN 2006 2 

  
V.2. Capacitatea de exercitare a activit ăŃii profesionale (înregistrare) 

                                                        
1 http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=1698&lang=RO  
2 FORMULARUL NR. 12B VA FI ÎNSO łIT DE DOVAD Ă PRIVIND ÎNDEPLINIREA OBLIGA łIILOR DE 
PLATĂ A IMPOZITELOR, TAXELOR ŞI CONTRIBU łIILOR DE ASIGUR ĂRI SOCIALE C ĂTRE BUGETELE 
COMPONENTE ALE BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT ŞI DE DOVAD Ă PRIVIND PLATA IMPOZITELOR 
ŞI TAXELOR LOCALE ŞI A ALTOR VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL (ÎN CAZUL PE RSOANELOR 
JURIDICE CARE NU SUNT ÎNREGISTRATE ÎN ROMÂNIA ALTE DOCUMENTE ECHIVALENTE, CONFORM 
LEGISLAłIEI ÎN VIGOARE)  
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Persoane juridice/fizice române Cerin Ńe obligatorii: 
� Certificat de inregistrare emis de 

catre Oficiul Registrului Comertului 
� Certificat constatator emis de 

Oficiul Registrului Comer ŃuluiSAU 
autoriza Ńie de func Ńionare SAU altele 
echivalente (din care sa rezulte: 
obiectul de activitate, modificarile in 
legatura cu obiectul de activitate, 
sediul ofertantului precum si faptul ca 
nu sunt inscrise mentiuni conf. Art.21 
din Lg.nr.26/1990, valabil la data 
deschiderii ofertelor)  

Persoane juridice/fizice str ăine Cerin Ńă obligatorie:   
Documente care dovedesc o form ă de 
înregistrare / atestare ori apartenen Ńa 
din punct de vedere profesional  

V.3. Situa Ńia economico-financiar ă 
Informa Ńii privind situa Ńia economico-
financiar ă       

 Solicitat 
 Nesolicitat 

Cerin Ńe obligatorii: 
� Ofertantul trebuie sa prezinte 

ultimul bilant contabil (30.06.2009), 
vizat si inregistrat de organele 
competente, trebuie sa fie pozitiv 

� Ofertantul va face dovada ca are o 
cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 
3 ani, cel putin egala cu valoarea 
estimata a contractului ce urmeaza a fi 
atribuit(2.225.238 euro sau 8.774.111 
lei), si ca a inregistrat profit la 
fiecare sfarsit de an fiscal – (2006-
2008) Formularul 2 – Informatii generale 
 

V.4. Capacitatea tehnic ă şi/sau profesional ă 
Informa Ńii privind capacitatea tehnic ă 

 Solicitat 
 Nesolicitat 

Vezi condi Ńii mai jos 
 

Capacitatea tehnic ă şi/sau profesional ă 

Cerin Ńe minime  

Ofertantul va face dovada c ă are în portofoliu lucr ări de execu Ńie pentru re Ńele de 
apă şi pentru re Ńele de canalizare (minim una din fiecare) executate  în ultimii 5 
ani calendaristici a c ăror valoare însumat ă este mai mare sau egal ă cu 7.000.000 Lei 
(se vor avea în vedere valorile f ăr ă TVA).  

Ofertantul va face dovada c ă are în portofoliu lucr ări de modernizare pentru drumuri 
executate în ultimii 5 ani calendaristici a c ăror valoare însumat ă este mai mare sau 
egal ă cu 1.000.000 Lei (se vor avea în vedere valorile f ăr ă TVA).  

Ofertantul va face dovada ca a mai executat anterio r in ultimii 5 ani calendaristici 
cel putin 1 lucrare pentru modernizare drumuri de m inim 1 km.  

SE VA COMPLETA FORMULARUL 12F DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI 
EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI, LA CARE SE VA ADAUGA FORMULARUL B3 EXPERIENTA 
SIMILARA. ACESTE FORMULARE VOR FI INSOTITE DE COPII  DE PE CONTRACTE SI DE PE 
PROCESELE VERBALE DE RECEPTIE A LUCRARILOR  

Pentru a dovedi capacitatea tehnic ă necesar ă realiz ării la reteaua de 
canalizare, alimentare cu apa si a lucr ărilor de modernizare a drumurilor ofertantul 
va face dovada c ă de Ńine un parc minimal de echipamente şi utilaje.  Se solicit ă 
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următoarele categorii de utilaje specifice: 
� Cilindru compactor, sau echivalent  
� Repartizator mixturi asfaltice, sau echivalent 
� Autogreder, sau echivalent 
� Autobasculant ă, sau echivalent 
� Maşin ă de t ăiat rosturi, sau echivalent 
� Maşin ă de r ăspândit emulsie bituminoas ă, sau echivalent 
� Mai compactor, sau echivalent 
� Motopompă, sau echivalent 
� Mătur ă mecanic ă pe tractor, sau echivalent 
� Buldoexcavator, sau echivalent 
� Laborator de grad II, autorizat ISC, sau echivalent  
� Aparat de sudura poplietilena cap la cap, sau echiv alent 
� Aparat de sudura prin electrofuziune, sau echivalen t 
� Autocamion transport, sau echivalent 
� Dovada c ă de Ńine sau are un contract cu o sta Ńie de mixturi asfaltice care 

are capacitatea s ă livreze în maxim 12 ore de la solicitarea ofertant ului materie 
prim ă, pe toat ă durata implement ării proiectului şi în condi Ńiile impuse conform 
normativelor tehnice SR 7970 şi SR 174-2  
Ofertantul va face dovada c ă utilajele şi mijloacele de transport solicitate sunt în 
proprietatea sau la dispozi Ńia acestuia. În cazul în care utilajele şi mijloacele de 
transport nu sunt în proprietatea ofertantului şi vor fi închiriate, acesta trebuie 
să nominalizeze proprietarul lor şi s ă prezinte contractul sau antecontractul de 
închiriere în form ă autentic ă valabil pe toat ă perioada de execu Ńie a lucr ărilor. 
Contractul de închiriere trebuie s ă ateste faptul c ă utilajele, echipamentele, 
mijloacele de transport se închiriaz ă exclusiv pentru lucrarea care face obiectul 
achizi Ńiei, iar durata contractului trebuie s ă acopere durata de execu Ńie.  
 

      SE VA COMPLETA FORMULARUL 12H DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE,INSTALATIILE, 
ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA 
CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI 

Pentru a dovedi capacitatea profesionala  necesar ă realiz ării lucrarilor la 
reteaua de canalizare, alimentare cu apa si a lucr ărilor de modernizare a drumurilor  
ofertantul face dovada c ă de Ńine cel pu Ńin urm ătoarea echip ă pentru  execu Ńia 
lucr ărilor specifice moderniz ării unor drumuri : 
 

� Inginer hidrotehnist sau inginer instalator si ingi ner de drumuri care a 
intocmit in ultimii 5 ani proiecte tehnice, detalii  de executie si toate 
documentele complementare acestora,in calitate de c oordonator de proiect 
sau echivalent, astfel: 

� pentru componeta retea canalizare – alimentare cu a pa  cu o valoare de 
executie insumata mai mare sau egala cu 7.000.000 l ei(VALOARE PROIECTE PT) 
(fara TVA)  

� pentru componenta drumuri  cu o valoare de executie insumata mai mare sau 
egala cu 1.000.000 lei(VALOARE PROIECTE PT) (fara T VA). 
 
IMPORTANT: A NU SE CONFUNDA VALOAREA DE EXECUTIE CU VALOAREA DE PROIECTARE 

 
� Şef santier cu minim 2 proiecte de executie in ultim ii 5 ani, angajati cu 

contract de munca pe perioada nedeterminata, astfel : 
� pentru componenta retea canalizare – alimentare cu apa  cu o valoare de 

executie de minim 3.500.000 lei (fara TVA) 
� pentru componenta drumuri  cu o valoare de executie de minim 500.000 Lei(f ăr ă 

TVA). 
� Responsabil Tehnic cu Execu Ńia atestat Ministerul Dezvoltarii, Lucr ărilor 

Publice şi Locuin Ńelor, angajat cu contract de munca pe perioada 
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nedeterminata, atat pentru componenta canalizare – alimentare cu 
apa(specialitate construc Ńii edilitare sau hidrotehnice) cat si componenta 
drumuri(specialitate drumuri) 

� Responsabil Controlul Calit ăŃii (RCQ), angajat cu contract de munc ă pentru 
perioad ă nedeterminat ă atat pentru componenta canalizare – alimentare cu 
apa cat si componenta drumuri 

� Responsabil protectia muncii atestat recunoscut de Ministerul Muncii, cu 
următoarele calific ări: coordonator SSM în baza HG 300/2006, auditor în  
domeniul SSM, evaluator de riscuri, angajat cu cont ract de munc ă pentru 
perioad ă nedeterminat ă 

� Responsabil protectia muncii atestat recunoscut de Ministerul Muncii, cu 
următoarele calific ări: coordonator SSM în baza HG 300/2006, auditor în  
domeniul SSM, evaluator de riscuri, angajat cu cont ract de munc ă pentru 
perioad ă nedeterminat ă, atat pentru componenta canalizare – alimentare cu  
apa cat si componenta drumuri 

� Personal tehnic specializat pentru utilajele solici tate 
� Sudori polietilen ă autoriza Ńi I.S.C.I.R. sau alt organism echivalent, 

abilitat (pentru persoane fizice/juridice straine) pentru procedeul de 
sudare sudura cap la cap şi pentru procedeul de sudare sudura prin 
electrofuziune,angaja Ńi cu contract de munc ă pentru perioad ă nedeterminat ă 

� Electricieni autorizati gradul 3B, angajati cu cont ract de munc ă pentru 
perioad ă nedeterminat ă 

SE VA COMPLETA FORMULARUL 12I DECLARATIE PRIVIND EF ECTIVUL MEDIU ANUAL AL 
PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE SI FORMULARUL 1Z DECLARATIE PRIVIND 
DISPONIBILITATEA 

 
Informa Ńii privind standardele de asigurare 
a calitatii 

 Solicitat 
 Nesolicitat 

Cerin Ńe obligatorii: 
� Ofertantul va face dovada c ă are 

implementat un sistem de management al 
calit ăŃii conform SR EN ISO 9001:2000 
pentru activit ăŃi de execu Ńie a 
re Ńelelor de alimentare ap ă/canalizare 
şi pentru drumuri SAU echivalent 

� Ofertantul va face dovada c ă 
Respect ă normele de protec Ńie a muncii, 
î n acest sens va prezenta un document 
emis de organisme acreditate, care 
confirm ă certificarea sistemului de 
management al s ănăt ăŃii şi securit ăŃii 
ocupa Ńionale OHSAS 18001:2004 SAU 
echivalent  

� Declara Ńie pe proprie r ăspundere 
privind respectarea standardelor de 
protec Ńie a muncii conform legisla Ńiei 
în vigoare pentru activit ăŃi de execu Ńie 
a re Ńelelor de alimentare ap ă/canalizare 
şi pentru drumuri 
FORMULARUL 4Z DECLARATIE DE SECURITATE 
SI SANATATE IN MUNCA  

Informa Ńii privind standardele de protectie 
a mediului 

 Solicitat 
 Nesolicitat 

Cerin Ńe obligatorii:  
 

� Ofertantul va face dovada c ă 
respect ă condi Ńiile privind protec Ńia 
mediului şi are implementat Sistemul 
Comunitar de Management Ecologic şi 
Audit (EMAS) sau SR EN ISO 14001:2005 
pentru activit ăŃi de execu Ńie a 
re Ńelelor de alimentare ap ă/canalizare 
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şi pentru drumuri SAU echivalent 
� Ofertanul va face dovada c ă sta Ńia  

de mixturi asfaltice respect ă toate 
condi Ńiile de mediu. Se va prezenta 
Autoriza Ńia de Mediu 

� Ofertantul face dovada c ă se  
asigur ă, în momentul evacu ării 
efluentului ca urmare a procesului de 
epurare, condi Ńiile de calitate impuse 
de NTPA 001/2002, CN Apele Române şi NE-
12566-3  

Informa Ńii privind subcontractan Ńii              Formularul nr. 12G – DECLARA łIE PRIVIND 
PARTEA/PĂRłILE DIN CONTRACT CARE SUNT 
ÎNDEPLINITE DE ASOCIAT/SUBCONTRACTANT ŞI 
SPECIALIZAREA ACESTORA  
La acestea se va anexa 
ACORD DE ASOCIERE sau ACORD DE 
SUBCONTRACTARE 
Se va completa dup ă caz: 
Formularul nr. 2Z - ACORD DE 
SUBCONTRACTARE sau  
Formularul nr. 3Z - ACORD DE ASOCIERE  
 

V.5. Dac ă este aplicabil, modul de 
selectare/preselectare 

NU ESTE CAZUL 

 
VI. PREZENTAREA OFERTEI 
 

VI.1. Limba de redactare a ofertei LIMBA ROMÂN Ă 
VI.2. Perioada de valabilitate a 
ofertei 

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI TREBUIE S Ă 
FIE DE 60 DE ZILE DE LA DATA LIMIT Ă STABILIT Ă 
PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR 

VI.3. Garan Ńia de participare 
(MAXIM 2% DIN VALOAREA CONTRACTULUI) 

 Solicitat 
 Nesolicitat 

SE VA CONSTITUI GARANłIA DE PARTICIPARE ÎN 
CUANTUM DE 100.000 LEI.  
 
PERIOADA DE VALABILITATE A GARAN łIEI DE 
PARTICIPARE VA FI EGAL Ă CU PERIOADA DE 
VALABILITATE A OFERTEI (60 DE ZILE DE LA DATA 
STABILIT Ă PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR). 
 
GARANłIA DE PARTICIPARE SE VA CONSTITUI  
 

 PRIN VIRAMENT BANCAR SAU PRINTR-UN 
INSTRUMENT DE GARANTARE EMIS IN CONDITIILE 
LEGII DE O SOCIETATE BANCARA ORI DE ASIGURARI, 
IN ORIGINAL CONFORM FORMULARULUI NR.4. 

VI.4. Modul de prezentare a propunerii 
tehnice 

OFERTA TEHNICĂ TREBUIE ÎNTOCMIT Ă CONFORM 
CERINłELOR DIN CAIETUL DE SARCINI, LISTELOR DE 
CANTITATI, CU RESPECTAREA SOLUTIILOR PREZENTATE 
IN STUDIILE DE FEZABILITATE CE FAC PARTE 
INTEGRANTA DIN PREZENTA DOCUMENTATIE DE 
ATRIBUIRE  
 
NEPREZENTAREA ACESTUI DOCUMENT ARE CA EFECT 
DESCALIFICAREA OFERTANTULUI 
 
NECONCORDANłA ACESTUI DOCUMENT CU SOLUTIA 
TEHNICĂ PROPUSA IN PROIECT (STUDIILE DE 
FEZABILITATE ŞI MEMORIILE JUSTIFICATIVE CARE 
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ALCĂTUIESC PROIECTUL INTEGRAT) DUCE LA 
DESCALIFICAREA OFERTANTULUI 

VI.5. Modul de prezentare a propunerii 
financiare 

PROPUNEREA FINANCIARĂ SE ÎNTOCMEŞTE CONFORM 
FORMULARULUI NR 3 – FORMULAR DE OFERTĂ ŞI  
FORMULARUL C1 - GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE 
EXECUłIE A LUCRARII.  
PREłUL VA FI EXPRIMAT ÎN LEI ŞI EURO LA CURSUL 
DE SCHIMB UTILIZAT PENTRU ÎNTOCMIREA DEVIZULUI 
GENERAL AL PROIECTULUI 
 
FORMULARUL 3 TREBUIE SA FIE INSOTIT DE ACTE 
JUSTIFICATIVE – ANEXATE LA FORMULARUL DE OFERTA  
 
NEPREZENTAREA ACESTUI DOCUMENT ARE CA EFECT 
DESCALIFICAREA OFERTANTULUI 

VI.6. Modul de prezentare a ofertei OFERTA VA FI DE PUSĂ LA ADRESA SPECIFICAT Ă LA 
PUNCTUL I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 
 
OFERTA VA FI PREZENTATĂ ÎN DOU Ă EXEMPLARE UN 
ORIGINAL ŞI O COPIE CARE SE VOR AMBALA SEPARAT 
ÎN CÂTE 3 PLICURI 3: 
PLICUL NR. 1 DOCUMENTE DE CALIFICARE 
PLICUL NR. 2 OFERTA TEHNICO-ECONOMIC Ă 
PLICUL NR. 3 OFERTA FINANCIAR Ă 
PLICURILE VOR FI ŞTAMPILATE ŞI SIGILATE 
 
PLICURILE VOR FI AMBALATE ÎNTR-UN COLET AL ĂTURI 
DE: 
1. O SCRISOARE DE ÎNAINTARE – FORMULARUL NR. 2A 
2. OPISUL OFERTEI – FORMULARUL NR. 0 
3. DOVADA ACHIT ĂRII GARAN łIEI DE PARTICIPARE 
4. DECLARAłIA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎN CATEGORIA 
IMM-urilor (DAC Ă ESTE CAZUL) – FORMULARUL NR. 
9Z  
5. RAPORT AL VIZITEI ÎN TEREN - FORMULARUL NR. 
8Z(DACA ESTE CAZUL) 
6. MODELUL DE CONTRACT DE LUCRĂRI SEMNAT ŞI 
ŞTAMPILAT DE C ĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL (SE VA 
TRECE ÎN CLAR NUMELE COMPLET AL SEMNATARULUI ŞI 
FUNCłIA) 
 
COLETUL EXTERIOR SIGILAT ŞI ŞTAMPILAT, VA 
CONłINE ADRESA AUTORITĂłII CONTRACTANTE 
PREVĂZUTĂ LA PUNCTUL I.a. ŞI VA FI 
INSCRIPłIONAT ASTFEL: “Lucr ări de construc Ńii,  
servicii de proiectare si furnizare aferente 
proiectului integrat aprobat prin contractul  
nr. C322040844000023, pentru comuna Prundeni, 
jud. Vâlcea”.  
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 
10 DECEMBRIE 2009, ORA 12:00 AM” 4 
 
OFERTANłII AU OBLIGA łIA DE A NUMEROTA ŞI DE A 
SEMNA FIECARE PAGINĂ A OFERTEI, PRECUM ŞI DE A 
ANEXA UN OPIS AL DOCUMENTELOR PREZENTATE. 

                                                        
3 Fiecare plic trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa autorităŃii contractante prevăzute la punctul I.a, 
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ, şi cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei 
fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întârziată. În eventualitatea unei discrepanŃe 
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VI.7. Data limit ă de depunere a 
ofertelor 

10 DECEMBRIE 2009, ORA 10:00 AM 

VI.8. Posibilitatea retragerii sau 
modific ării ofertei 

OFERTELE DEPUSE POT FI RETRASE PRINTR-O 
ÎN ŞTIIN łARE SCRISĂ ÎNAINTE DE TERMENUL LIMIT Ă 
STABILIT  PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR. 
 
NU SE PERMITE MODIFICAREA OFERTELOR  
 
OFERTELE SUNT DECLARATE ÎNTÂRZIATE ŞI NU SUNT 
LUATE ÎN CONSIDERATE DACĂ SOSESC DUPĂ DATA ŞI 
ORA LIMIT Ă STABILIT Ă PENTRU DEPUNEREA 
OFERTELOR, SAU DACĂ SUNT DEPUSE LA ALT Ă ADRESĂ 
DECÂT CEA STABILIT Ă LA PUNCTUL I.a. AUTORITATEA 
CONTRACTANTĂ. 
 
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ REłINE TOATE OFERTELE 
PRIMITE ÎN TERMEN PENTRU ACEASTĂ PROCEDURĂ DE 
ATRIBUIRE. ÎN CONSECIN łĂ OFERTANłII NU AU 
DREPTUL DE A LI SE RETURNA OFERTELE. 

VI.9. Deschiderea ofertelor 10 DECEMBRIE 2009, ORA 12:00 AM 
LA ADRESA PREVĂZUTĂ LA PUNCTUL I.a. AUTORITATEA 
CONTRACTANTĂ.  
 
LA DESCHIDEREA OFERTELOR POT PARTICIPA 
REPREZENTANłI AI OPERATORILOR ECONOMICI CARE AU 
DEPUS OFERTE ŞI ORICE PERSOANĂ INTERESATĂ.  

 
    VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 
 
VII.1. Pre Ńul cel mai sc ăzut                         
VII.2. Cea mai avantajoas ă ofert ă economic ă          

Factor de evaluare Pondere Factor de evaluare Ponde re 
1   3   
2   4   
    Detalii privind aplicarea algoritmului de calcu l 
LA CALCULAREA PREłULUI SE VA AVEA ÎN VEDERE TARIFUL UNITAR F ĂRĂ TVA. 
     
    VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ÎNCHEIEREA ACORDU LUI-CADRU 
VIII.1. Ajustarea pre Ńului contractului 

DA     NU   
 
   NU 

VIII.2. Garan Ńia de bun ă execu Ńie a 
contractului 

DA     NU  

GARANłIA DE BUN Ă EXECUłIE SE VA 
CONSTITUI ÎN CUANTUM DE 10 % DIN 
VALOAREA FĂRĂ TVA A CONTRACTULUI,PRINTR-
UN INSTRUMENT DE GARANTIE EMIS IN 
CONDITIILE LEGII DE O SOCIETATE BANCARA 
SAU DE O SOCIETATE DE ASIGURARI. 
 

 

                                                                                                                                                                             
între original şi copie va prevala originalul. Plicurile vor fi marcate corespunzător cu „ORIGINAL” şi respectiv 
„COPIE”.  
4 Dacă coletul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă 
răspunderea pentru rătăcirea documentelor sau pentru deschiderea prematură a ofertei. Oferta se va putea depune 
prin poştă sau direct la sediul autorităŃii contractante. Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca 
efect descalificarea ofertantului. În cazul documentelor emise de instituŃii/organisme oficiale abilitate în acest 
sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.  
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ANEXĂ – LISTĂ DE CANTITĂłI (EXTRAS DIN STUDIILE DE FEZABILITATE ŞI MEMORIILE 
JUSTIFICATIVE CARE COMPUN PROIECTUL INTEGRAT) 

 
ÎNFIINłAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE - REłEA PUBLICĂ DE APĂ 

UZATĂ ŞI STAłIE DE EPURARE 
       

Obiect nr. 1. Re Ńeaua de canalizare 

Categorie de lucrare UM Cant 
Terasamente (sapatura, umplutura, sprijiniri, nisip, 
epuismente) la cond. PVC ml 21.761 
Conducta PVC De250mm ml 20.092 
Conducta PVC De315mm ml 1.669 
Subtraversare drum prin foraj dirijat ml 405 

Conducta PEID De 160mm ml 600 
Conducta PEID De 125mm ml 1.537 

Conducta PEID De 90mm ml 1.618 

Terasamente camine de vizitare buc. 385 
Camine de vizitare buc. 385 

 
Obiect nr. 2. Sta Ńii de pompare ap ă uzată 

Categorie de lucrare UM Cant 

Terasamente mc 120 

Constructii cheson buc. 3 

Instalatii electrice buc. 3 
SPau1 Grup de pompare (1+1) incl. instalaŃii hidraulice buc. 1 
SPau2 Grup de pompare (1+1) incl. instalaŃii hidraulice buc. 1 
SPau3 Grup de pompare (1+1) incl. instalaŃii hidraulice buc. 1 

 
Obiect nr. 3. Statie de epurare 

Categorie de lucrare UM Cant 
Sistematizare teren mp 1.100 
Lucrari de constructii din beton, beton armat, constructii 
metalice (camine, bazine, platforma, capace, scari, balustrade 
etc) mc 40 
Imprejmuiri ml 150 
Drumuri, alei ml 30 
Instalatii electrice glb 1 

Conducte sub presiune glb. 1 
ReŃea de apă şi canalizare în incinta staŃiei de epurare 
(conducte de apa, hidrant, conducte de canalizare si conducte 
de legatura intre obiecte) m 150 
Statie de epurare compacta, modulata glb 1 

Obiect nr. 4. Evacuare în emisar 
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Categorie de lucrare UM Cant 
Canal de evacuare in emisar, PEID 315 mm ml 20 
Sapaturi, umpluturi, etc la conducta PEID, Dn 315 ml 20 
Gura de varsare, inclusiv lucrari de protectie - peree glb. 1 

 
Liste de dot ări 

 Denumire UM Cant 
Birou buc 1 
Scaune buc  3 
Fisete metalice buc  1 
Cuier buc  1 
LISTA DOTARI PSI    
Stingator operativ cu spuma chimica tip C9 buc  2 
Stingator portativ cu praf si CO2 tip  P5 buc  2 
Lazi de nisip 0.5 mc buc  1 
Lopeti cu coada buc  2 
Panou de incendiu buc  1 
Galeti de tabla zincata buc  2 
Topor tîrnacop tip pompier buc  2 

LISTA DOTARI PROTECTIA MUNCII   
Casca protectie  buc  6 
Mănuşi protec Ńie buc  6 
Ochelari protec Ńie buc  6 
Mască contra gazelor cu cartu ş polivalent buc  6 
Mască de mîn ă pentru sudur ă buc  2 
Mască de cap pentru sudur ă buc  2 
Şor Ń de protec Ńie din cauciuc buc  2 
Jambiere sudori buc  2 
Genunchere sudori  buc  2 
Capişon   buc  4 
Salopet ă doc buc  6 
Halat pînz ă buc  6 
Cizme cauciuc buc  6 
Costum v ătuit buc  6 
LISTA DOTARI ELECTRICE   
Covor cauciuc electroizolant  1000x1000mm buc  2 
Manusi de cauciuc electroizolante buc  2 
Cizme de cauciuc electroizolante buc  2 
Placute avertizoare si indicatoare buc  2 
Lanterna  buc  1 
Trusa medicala buc  1 
Cleste patent buc  2 
Surubelnita buc  2 
Indicatoare de tensiune buc  2 
Cleste v.a de j.t. buc  1 
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Trusa tubulara electroizolanta buc  1 
Ochelari de protectie buc  2 
Stingator cu spuma chimica C9 buc  1 
Lampa portativa cu bec 60/24V buc  1 
Dispozitiv mobil pentru descarcarea bateriilor de 
condensatoare 

buc  
1 

Dispozitiv electroizolant pentru desizolare conduct oare buc  1 
Stingator portativ cu CO2 tip G3 buc  1 

 
 

Denumire UM Cant 
StaŃie de epurare mecano – biologic ă buc 1 

 
Proiectare şi asisten Ńă tehnic ă din partea proiectantului 

Specifica Ńie 
UM Cant 

proiect tehnic (include detalii de execuŃie) ore  

detalii de execuŃie ore 0 

asistenŃă tehnică din partea proiectantului în cazul când 
aceasta nu intră în tarifarea proiectării ore  

 
 

EXTINDEREA RETELEI PUBLICE DE APA POTABILA 
 

Obiect nr. 5. EXTINDERE RETEA DE APA POTABILA 

Categorie de lucrare UM Cant 

Terasamente     
Excavatii cond Dn 32 ml 32 
Umpluturi cond Dn 32 ml 32 
Refaceri carosabil iarba Dn 32 mp 13 
Excavatii cond Dn 63 ml 1813 
Umpluturi cond Dn 63 ml 1813 
Refaceri carosabil balast Dn 63 mp 1088 
Excavatii cond Dn 110 ml 1861 
Umpluturi cond Dn 110 ml 1861 
Refaceri carosabil balast Dn 110 mp 1117 
Terasamente hidranti buc  2 
Terasamente cismele buc  8 
Terasamente camine golire si aerisire buc  2 
Subtrav. rau prin foraj dirijat De 110 mm m 40 

Constructii     
Hidranti buc  2 
Cismele buc  8 
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Instalatii hidraulice     
Conducta  PEID Dn 32 mm m 32 
Conducta  PEID Dn 63 mm m 1813 
Conducta  PEID Dn 110 mm m 1861 
Vane Dn 50 mm pt  PEID Dn 63 mm buc  8 
Vane Dn 100 mm pt  PEID Dn 110 mm buc  2 
Instalatii golire buc  2 

 
Proiectare şi asisten Ńă tehnic ă din partea proiectantului 

Specifica Ńie 
UM Cant 

proiect tehnic (include detalii de execuŃie) ore  

detalii de execuŃie ore 0 

asistenŃă tehnică din partea proiectantului în cazul când 
aceasta nu intră în tarifarea proiectării ore  

 
 

IMBUNĂTĂłIREA REłELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL CARE 
ASIGURA LEGĂTURA CU DJ 645 ŞI CU DN 64 PRIN MODERNIZAREA A 

DOUĂ DRUMURI COMUNALE 
 

Obiect nr. 6. - Imbun ătăŃirea re Ńelei de drumuri de interes local care asigura leg ătura cu DJ 645 
şi cu DN 64 prin modernizarea a dou ă drumuri comunale 

 
DENUMIRE OBIECT UM Cant 

LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 

1.SISTEM RUTIER 

Scarificare mecanică - 10 cm mp 4800    

Substrat de nisip in grosime de 7 cm mc 350    

FundaŃie din balast+egalizare mc 1350    

Strat  piatra sparta de 15 cm mc 700    

Strat de legatura BAD25-5cm to 550    

Strat de uzura BA16 -4cm mp 4200    

Acostamente mc 210    

2.SCURGEREA APELOR 

PodeŃe tubulare F=300 mm ml 180    

PodeŃe tubulare F=800 mm ml 48    

PodeŃe tubulare F=1000 mm ml 24 

PodeŃe dalate L=5.00m buc 1    

Foraj orizontal m 50 

Rigole carosabile acoperite ml 660 
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Santuri pavate m 972    

3.DRUMURI LATERALE 

Scarificare mecanică - 10 cm mp 250    

Substrat de nisip in grosime de 7 cm mc 20    

FundaŃie din balast - 20 cm mc 55    

Strat  piatra sparta de 15 cm mc 40    

Strat de legatura BAD25-5cm to 35    

Strat de uzura BA16 -4cm mp 250    

Acostamente mc 10   

4.SIGURANTA CIRCULATIEI 
Marcaje transversal mp 240    

Indicatoare rutiere buc 12    

Borne kilometrice buc 2  
 
 

Proiectare şi asisten Ńă tehnic ă din partea proiectantului 

Specifica Ńie 
UM Cant 

proiect tehnic (include detalii de execuŃie) ore  

detalii de execuŃie ore 0 

asistenŃă tehnică din partea proiectantului în cazul când 
aceasta nu intră în tarifarea proiectării ore  

 
 
 

PRIMA ÎNFIINłARE ŞI DOTAREA CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE PENTRU 
COPII ŞCOLARI (AFTER SCHOOL) 

 
DENUMIRE OBIECT UM Cant 

lucr ări   

lucr ări de igienizare şi ignifugare mp 150 
echipamente pentru sala de curs   

calculatoare cu TV tuner şi monitor 19’’ buc 1 

table electronice de scris (set complet cu videopro iector) buc  1 

mese scolari 80 x 68x 73 cm buc  25 

scaune scolari buc  25 

birouri 136 x 68 x 73 cm buc  1 

scaune birou buc  1 

dulapuri cu rafturi 80 x 33 x 187 cm buc  2 

alte materiale didactice (CDuri educa Ńionale, h ărŃi, atlase, 
cărŃi ...etc) 

buc   

echipamente laborator de informatic ă   
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calculatoare cu TV tuner şi monitor 19’’ buc  1 

table electronice de scris (set complet cu videopro iector) buc  1 

mese scolari 80 x 68x 73 cm buc  25 

calculatoare (Intel Pentium 4 sau echivalent, siste m de 
operare Windows sau echivalent) cu monitor 19’’ 

buc  25 

imprimant ă multifunctional ă laser buc  1 

scaune scolari buc  25 

birouri 136 x 68 x 73 cm buc  1 

scaune birou buc  1 

dulapuri cu rafturi  80 x 33 x 187 cm buc  2 

echipamente sal ă de mese   

set mas ă cu patru scaune buc 7 

 
 

CONSERVAREA SPECIFICULUI LOCAL ŞI A MOŞTENIRII CULTURALE 
 
 

DENUMIRE OBIECT UM Cant 
lucr ări   

costume populare buc 25 

Scaune multifunc Ńionale pentru c ămin cultural buc 300 

Cameră video digital ă profesional ă buc 1 

Trepied camer ă video – kit complet buc 1 
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Formulare şi modele 

 
 

MODEL CONTRACT DE LUCRARI 
nr. ...... data ..............  

 
 
 
   1.  In temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a con tractelor de concesiune 
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, s -a incheiat prezentul 
contract de lucrari,  
    intre  
    Comuna Prundeni, adresa sat Prundeni, comuna Prund eni, judetul Valcea, 
telefon/fax: 0250810399,cod fiscal 2573934, cont Tr ezoreria Dragasani      
RO81TREZ6725002XXX000010, reprezentata prin Horascu  Ion, avand functia de 
Primar, in calitate de achizitor, pe de o parte,  
    si  
    .......................................... (denumi rea operatorului 
economic), adresa ..........................., tele fon/fax 
..............................., numar de inmatricu lare 
........................, cod fiscal .............. ....., cont (trezorerie, 
banca) ...................................., reprez entata prin 
................................................... . (denumirea 
conducatorului), functia .......................... ., in calitate de 
executant, pe de alta parte.  
   2.  Definitii  
   2.1.  - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi i nterpretati 
astfel:  
   a.  contract - prezentul contract si toate anexele sal e;  
   b.  achizitor si executant - partile contractante, asa  cum sunt acestea 
numite in prezentul contract;  
   c.  pretul contractului - pretul platibil executantulu i de catre 
achizitor, in baza contractului, pentru indeplinire a integrala si 
corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumat e prin contract;  
   d.  amplasamentul lucrarii - locul unde executantul ex ecuta lucrarea;  
   e.  forta majora - un eveniment mai presus de controlu l partilor, care nu 
se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu p utea fi prevazut la 
momentul incheierii contractului si care face impos ibila executarea si, 
respectiv, indeplinirea contractului; sunt consider ate asemenea evenimente: 
razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe 
naturale, restrictii aparute ca urmare a unei caran tine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu e ste considerat forta 
majora un eveniment asemenea celor de mai sus care,  fara a crea o 
imposibilitate de executare, face extrem de costisi toare executarea 
obligatiilor uneia din parti;  
   f.  zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.  
    (Se adauga orice ce alti termeni pe care partile i nteleg sa ii 
defineasca pentru contract.)  
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   3.  Interpretare  
   3.1.  - In prezentul contract, cu exceptia unei preveder i contrare, 
cuvintele la forma de singular vor include forma de  plural si viceversa, 
acolo unde acest lucru este permis de context.  
   3.2.  - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la z ile reprezinta 
zile calendaristice, daca nu se specifica in mod di ferit.  
 
    Clauze obligatorii  
 
   4.  Obiectul principal al contractului  
   4.1.  - Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina 
“Infiintarea sistemului de canalizare (retea public a de apa uzata si statie 
de epurare), extinderea retelei publice de apa pota bila, imbunatatirea 
retelei de drumuri de interes local, prima infiinta re si dotarea Centrului 
de ingrijire pentru copii scolari (after school) si  conservarea 
specificului local si a mostenirii culturale in com una Prundeni, judetul 
Valcea”, in conformitate cu obligatiile asumate pri n prezentul contract.  
   4.2.  - Achizitorul se obliga sa plateasca executantului  pretul de 
................... lei, echivalentul a ...........  euro, la care se adauga 
TVA in suma de ...... lei, echivalentul a ....... e uro  pentru executia, 
finalizarea si intretinerea “Infiintarea sistemului  de canalizare (retea 
publica de apa uzata si statie de epurare), extinde rea retelei publice de 
apa potabila, imbunatatirea retelei de drumuri de i nteres local, prima 
infiintare si dotarea Centrului de ingrijire pentru  copii scolari (after 
school) si conservarea specificului local si a most enirii culturale in 
comuna Prundeni, judetul Valcea”.  
   5.  Pretul contractului  
   5.1.  - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului , platibil 
executantului de catre achizitor, conform graficulu i de plati, este de 
................................... lei, dupa caz, ................ euro, 
la care se adauga TVA ................... lei.  
   6.  Durata contractului  
   6.1.  - Durata prezentului contract este de.....luni, in cepand de la data 
de .................  
    (Se inscriu perioada si data.)  
   6.2.  - Prezentul contract inceteaza sa produca efecte l a data de 
............  
    (Se inscrie data la care inceteaza contractul.)  
   7.  Executarea contractului  
   7.1.  - Executarea contractului incepe dupa constituirea  garantiei de 
buna executie si predarea amplasamentului, la data de ................  
    (Se precizeaza data la care intra in efectivitate contractul.)  
   8.  Documentele contractului  
   8.1.  - Documentele contractului sunt:  

a.  Documentatia de atribuire  
b.  Caietul de sarcini  
c.  Studiul de fezabilitate  
d.  Prounerea financiara  
e.  Graficul de esalonarea platilor  
f.  Propunerea tehnica  
g.  Graicul de executie a lucrarilor  

   9.  Protectia patrimoniului cultural national  
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   9.1.  - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare s au orice alte 
vestigii sau obiecte de interes arheologic descoper ite pe amplasamentul 
lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre part i, ca fiind proprietatea 
absoluta a achizitorului.  
   9.2.  - Executantul are obligatia de a lua toate precaut iile necesare 
pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa 
deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa 
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a i nstiinta achizitorul 
despre aceasta descoperire si de a indeplini dispoz itiile primite de la 
achizitor privind indepartarea acestora. Daca din c auza unor astfel de 
dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau che ltuieli suplimentare, 
atunci, prin consultare, partile vor stabili:  
   a)  orice prelungire a duratei de executie la care exe cutantul are 
dreptul;  
   b)  totalul cheltuielilor suplimentare, care se va ada uga la pretul 
contractului.  
   9.3.  - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat l a cunostinta 
despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1, de a instiinta in 
acest sens organele de politie si comisia monumente lor istorice.  
   10.  Obligatiile principale ale executantului  
   10.1.  - (1) Executantul are obligatia de a executa si fi naliza 
lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si 
promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligati ile asumate prin 
contract, inclusiv de a proiecta, in limitele preva zute de prezentul 
contract.  
   (2)  Executantul are obligatia de a supraveghea lucrari le, de a asigura 
forta de munca, materialele, instalatiile, echipame ntele si toate celelalte 
obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru 
contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta 
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil di n contract.  
   10.2.  - Executantul are obligatia de a prezenta achizito rului, inainte 
de inceperea executiei lucrarii, spre aprobare, gra ficul de plati necesar 
executiei lucrarilor, in ordinea tehnologica de exe cutie.  
   10.3.  - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentr u conformitatea, 
stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor exe cutate pe santier, 
precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea 
prevederilor si a reglementarilor Legii nr. 10/1995  privind calitatea in 
constructii, cu modificarile ulterioare.  
   (2)  Un exemplar din documentatia predata de catre achi zitor 
executantului va fi tinut de acesta in vederea cons ultarii de catre 
Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea 
Teritoriului, precum si de catre persoane autorizat e de achizitor, la 
cererea acestora.  
   (3)  Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de 
sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca totus i contractul prevede 
explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre 
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentr u acea parte a 
lucrarilor.  
   (4)  Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la 
termenele precizate in anexele contractului, caiete le de masuratori 
(atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenit e, desenele, calculele, 
verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie 
sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor .  
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   10.4.  - (1) Executantul are obligatia de a respecta si e xecuta 
dispozitiile achizitorului in orice problema, menti onata sau nu in 
contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca 
dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau i noportune, acesta are 
dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obi ectiile respective sa il 
absolve de obligatia de a executa dispozitiile prim ite, cu exceptia cazului 
in care acestea contravin prevederilor legale.  
   (2)  In cazul in care respectarea si executarea dispozi tiilor prevazute 
la alin. (1) determina dificultati in executie care  genereaza costuri 
suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperit e pe cheltuiala 
achizitorului.  
   10.5.  - (1) Executantul este responsabil de trasarea cor ecta a 
lucrarilor fata de reperele date de achizitor, prec um si de furnizarea 
tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitive lor si resurselor umane 
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.   
   (2)  In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilo r, survine o 
eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniam entul oricarei parti a 
lucrarilor, executantul are obligatia de a rectific a eroarea constatata, pe 
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroare a respectiva este 
rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, d e catre proiectant. 
Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, ex ecutantul are obligatia 
de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bor nele sau alte obiecte 
folosite la trasarea lucrarilor.  
   10.6.  - Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor 
ascunse, executantul are obligatia:  
   i)  de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror 
prezenta pe santier este autorizata si de a mentine  santierul (atat timp 
cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (at at timp cat acestea nu 
sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in s tarea de ordine necesara 
evitarii oricarui pericol pentru respectivele perso ane;  
   ii)  de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa to ate dispozitivele 
de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza,  cand si unde sunt 
necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte 
autoritati competente, in scopul protejarii lucrari lor sau al asigurarii 
confortului riveranilor;  
   iii)  de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul 
pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns 
provocate persoanelor, proprietatilor publice sau a ltora, rezultate din 
poluare, zgomot sau alti factori generati de metode le sale de lucru.  
   10.7.  - Executantul este responsabil pentru mentinerea i n buna stare a 
lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instala tiilor care urmeaza a fi 
puse in opera, de la data primirii ordinului de inc epere a lucrarii pana la 
data semnarii procesului-verbal de receptie a lucra rii.  
   10.8.  - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al reme dierii viciilor 
ascunse, executantul are obligatia, in masura permi sa de respectarea 
prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:  
   a)  confortul riveranilor; sau  
   b)  caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumuri lor si cailor 
publice sau private care deservesc proprietatile af late in posesia 
achizitorului sau a oricarei alte persoane.  
   (2)  Executantul va despagubi achizitorul impotriva tut uror 
reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-int erese, costurilor, 
taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor,  rezultand din sau in 
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legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentr u care responsabilitatea 
revine executantului.  
   10.9.  - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mo d rezonabil 
drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe t raseul santierului si de 
a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu 
sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; execu tantul va selecta 
traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limi ta si repartiza 
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimenta r ce va rezulta in mod 
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamente lor, instalatiilor sau 
altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limita t, in masura in care 
este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorar i sau distrugeri ale 
drumurilor si podurilor respective.  
   (2)  In cazul in care natura lucrarilor impune utilizar ea de catre 
executant a transportului pe apa, atunci prevederil e de la alin. (1) vor fi 
interpretate in maniera in care prin "drum" se inte lege inclusiv ecluza, 
doc, dig sau orice alta structura aferenta caii nav igabile si prin 
"vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar preve derile respective se vor 
aplica in consecinta.  
   (3)  In cazul in care se produc deteriorari sau distrug eri ale oricarui 
pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe t raseul santierului, 
datorita transportului materialelor, echipamentelor , instalatiilor sau 
altora asemenea, executantul are obligatia de a des pagubi achizitorul 
impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea r espectivelor poduri sau 
drumuri.  
   (4)  Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in cont ract, executantul 
este responsabil si va plati consolidarea, modifica rea sau imbunatatirea, 
in scopul facilitarii transportului materialelor, e chipamentelor, 
instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumu ri sau poduri care 
comunica cu sau care se afla pe traseul santierului .  
   10.10.  - (1) Pe  arcursul executiei lucrarii, executantul are obliga tia:  
   i)  de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacol e inutile pe 
santier;  
   ii)  de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamen te, instalatii, 
surplus de materiale;  
   iii)  de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile , molozul sau 
lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt  necesare.  
   (2)  Executantul are dreptul de a retine pe santier, pa na la sfarsitul 
perioadei de garantie, numai acele materiale, echip amente, instalatii sau 
lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul  indeplinirii 
obligatiilor sale in perioada de garantie.  
   10.11.  - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care  ii revin, 
pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr -un interval de 5ani de 
la receptia lucrarii si, dupa implinirea acestui te rmen, pe toata durata de 
existenta a constructiei, pentru viciile structurii  de rezistenta, ca 
urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de  executie aferente 
executiei lucrarii.  
   10.12.  - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul  impotriva 
oricaror:  
   i)  reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor 
drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume , marci inregistrate 
etc.), legate de echipamentele, materialele, instal atiile sau utilajele 
folosite pentru sau in legatura cu executia lucrari lor sau incorporate in 
acestea; si  
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   ii)  daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de ori ce natura, 
aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de  incalcare rezulta din 
respectarea proiectului sau caietului de sarcini in tocmit de catre 
achizitor.  
   11.  Obligatiile achizitorului  
   11.1.  - La inceperea lucrarilor achizitorul are obligati a de a obtine 
toate autorizatiile si avizele necesare executiei l ucrarilor.  
   11.2.  - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispo zitia 
executantului, fara plata, daca nu s-a convenit alt fel, urmatoarele:  
   a)  amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;  
   b)  suprafetele de teren necesare pentru depozitare si  pentru organizarea 
de santier;  
   c)  caile de acces rutier si racordurile de cale ferat a;  
   d)  racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, c analizare etc.), 
pana la limita amplasamentului santierului.  
   (2)  Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor 
sau al altor aparate de masurat se suporta de catre  executant.  
   11.3.  - Achizitorul are obligatia de a pune la dispoziti a executantului 
intreaga documentatie necesara pentru executia lucr arilor contractate, fara 
plata, in patru exemplare, la termenele stabilite p rin graficul de executie 
a lucrarii.  
   11.4.  - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axe lor principale, 
bornelor de referinta, cailor de circulatie si a li mitelor terenului pus la 
dispozitia executantului, precum si pentru material izarea cotelor de nivel 
in imediata apropiere a terenului.  
   11.5.  - Achizitorul are obligatia de a examina si masura  lucrarile care 
devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.  
   11.6.  - Achizitorul este pe deplin responsabil de exacti tatea 
documentelor si a oricaror alte informatii furnizat e executantului, precum 
si pentru dispozitiile si livrarile sale.  
   12.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obliga tiilor  
   12.1.  - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executa ntul nu reuseste 
sa-si indeplineasca obligatiile asumate prin contra ct, atunci achizitorul 
este indreptatit de a deduce din pretul contractulu i, ca penalitati, o suma 
echivalenta cu o cota procentuala din pretul contra ctului, respectiv 0,1% 
din valoarea contractului pentru fiecare saptamana de intraziere,pana la 
indeplinirea efectiva a obligatiilor.  
   12.2.  - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturi le in termen de 
28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atu nci acesta are obligatia 
de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din 
plata neefectuata, respectiv 0,1% din valoarea cont ractului pentru fiecare 
saptamana de intraziere,pana la indeplinirea efecti va a obligatiilor.  
   12.3.  - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentu l contract de 
catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat,  da dreptul partii 
lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata 
de daune-interese.  
   12.4.  - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta ori cand la 
contract, printr-o notificare scrisa adresata execu tantului, fara nicio 
compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu c onditia ca aceasta 
renuntare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptu l la actiune sau 
despagubire pentru executant. In acest caz, executa ntul are dreptul de a 
pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract executata 
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.   
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    Clauze specifice  
 
   13.  Garantia de buna executie a contractului  
   13.1.  - Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a 
contractului, printr-un instrument de garantare emi s in conditiile legii de 
o societate bancara sau de o soietate de asigurari,  in cuantum de 10% din 
valoarea fara TVA a contractului, pentru perioada d e 5 ani si, oricum, pana 
la intrarea in efectivitate a contractului.  
   13.2.  - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pent ru participare 
si sa emita ordinul de incepere a contractului numa i dupa ce executantul a 
facut dovada constituirii garantiei de buna executi e.  
   13.3.  - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asu pra garantiei de 
buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi 
executa, executa cu intarziere sau executa necoresp unzator obligatiile 
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra 
garantiei de buna executie, achizitorul are obligat ia de a notifica acest 
lucru executantului, precizand totodata obligatiile  care nu au fost 
respectate.  
   13.4.  - Achizitorul se obliga sa restituie garantia de b una executie in 
termen de 7 zile  de la executarea obligatiilor asu mate.  
   13.5.  - Garantia tehnica este distincta de garantia de b una executie a 
contractului.  
   14.  Inceperea si executia lucrarilor  
   14.1.  - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrar ile in timpul 
cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in a cest sens din partea 
achizitorului, respectiv 7 zile de la data semnarii  contractului de ambele 
parti.  
   (2)  Executantul trebuie sa notifice achizitorului si I nspectiei de Stat 
in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenaj area Teritoriului data 
inceperii efective a lucrarilor.  
   14.2.  - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform gra ficului general 
de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, 
prevazute in graficele de executie, se considera da te contractuale.  
    (Se precizeaza datele intermediare, daca este cazu l.)  
   (2)  Executantul va prezenta, la cererea achizitorului,  dupa semnarea 
contractului, graficul de executie de detaliu, alca tuit in ordinea 
tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opi nia achizitorului, pe 
parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu gra ficul general de 
executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, ex ecutantul va prezenta un 
grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor l a data prevazuta in 
contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe execu tant de niciuna dintre 
indatoririle asumate prin contract.  
   (3)  In cazul in care executantul intarzie inceperea lu crarilor, 
terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplinest e indatoririle prevazute 
la pct. 11.1 alin. (2), achizitorul este indreptati t sa-i fixeze 
executantului un termen pana la care activitatea sa  intre in normal si sa 
il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expira rea termenului stabilit 
ii va rezilia contractul.  
   14.3.  - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea des fasurarea 
executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile 
din anexele la contract. Partile contractante au ob ligatia de a notifica, 
in scris, una celeilalte, identitatea reprezentanti lor lor atestati 
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profesional pentru acest scop, si anume responsabil ul tehnic cu executia 
din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, 
alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit  legii, din partea 
achizitorului.  
   (2)  Executantul are obligatia de a asigura accesul rep rezentantului 
achizitorului la locul de munca, in ateliere, depoz ite si oriunde isi 
desfasoara activitatile legate de indeplinirea obli gatiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor as cunse.  
   14.4.  - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prev azuta in 
documentatia de executie; verificarile si testarile  materialelor folosite 
la executia lucrarilor, precum si conditiile de tre cere a receptiei 
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in 
anexa/anexele la contract.  
   (2)  Executantul are obligatia de a asigura instrumente le, utilajele si 
materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. 
Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin 
executantului.  
   (3)  Probele neprevazute si comandate de achizitor pent ru verificarea 
unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi sup ortate de executant daca 
se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare  calitativ sau ca 
manopera nu este in conformitate cu prevederile con tractului. In caz 
contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.  
   14.5.  - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lu crarile care 
devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.  
   (2)  Executantul are obligatia de a notifica achizitoru lui, ori de cate 
ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt fi nalizate, pentru a fi 
examinate si masurate.  
   (3)  Executantul are obligatia de a dezveli orice parte  sau parti de 
lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a refac e aceasta parte sau 
parti de lucrare, daca este cazul.  
   (4)  In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate 
corespunzatoare si au fost executate conform docume ntatiei de executie, 
atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea  vor fi suportate de 
catre achizitor, iar in caz contrar, de catre execu tant.  
   15.  Intarzierea si sistarea lucrarilor  
   15.1.  - In cazul in care:  
   i)  volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau  
   ii)  conditiile climaterice exceptional de nefavorabile ; sau  
   iii)  oricare alt motiv de intarziere care nu se datorea za executantului 
si nu a survenit prin incalcarea contractului de ca tre acesta  
    Indreptatesc executantul de a solicita prelungirea  termenului de 
executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acesto ra, atunci, prin 
consultare, partile vor stabili:  
   (1)  orice prelungire a duratei de executie la care exe cutantul are 
dreptul;  
   (2)  totalul cheltuielilor suplimentare, care se va ada uga la pretul 
contractului.  
   15.2.  - Fara a prejudicia dreptul executantului prevazut  in clauza 12.2, 
acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a di minua ritmul executiei 
daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zil e de la expirarea 
termenului prevazut la clauza 18.2; in acest caz, v a notifica, in scris, 
acest fapt achizitorului.  
   16.  Finalizarea lucrarilor  
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   16.1.  - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, orica re parte a lor, 
prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit pri n graficul de executie, 
trebuie finalizat in termenul convenit, termen care  se calculeaza de la 
data inceperii lucrarilor.  
   16.2.  - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are o bligatia de a 
notifica, in scris, achizitorului ca sunt indeplini te conditiile de 
receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei d e receptie.  
   (2)  Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmat e si a 
constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va ap recia daca sunt 
intrunite conditiile pentru a convoca comisia de re ceptie. In cazul in care 
se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea  vor fi notificate 
executantului, stabilindu-se si termenele pentru re mediere si finalizare. 
Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si d eficientelor, la o noua 
solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.  
   16.3.  - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul 
indeplinirii contractului prin corelarea prevederil or acestuia cu 
documentatia de executie si cu reglementarile in vi goare. In functie de 
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a a proba sau de a respinge 
receptia.  
   16.4.  - Receptia se poate face si pentru parti ale lucra rii, distincte 
din punct de vedere fizic si functional.  
   17.  Perioada de garantie acordata lucrarilor  
   17.1.  - Perioada de garantie decurge de la data receptie i la terminarea 
lucrarilor si pana la receptia finala.  
   17.2.  - (1) In perioada de garantie, executantul are obl igatia, in urma 
dispozitiei date de achizitor, de a executa toate l ucrarile de modificare, 
reconstructie si remediere a viciilor si a altor de fecte a caror cauza este 
nerespectarea clauzelor contractuale.  
   (2)  Executantul are obligatia de a executa toate activ itatile prevazute 
la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in ca re ele sunt necesare 
datorita:  
   i)  utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme 
cu prevederile contractului; sau  
   ii)  unui viciu de conceptie, acolo unde executantul es te responsabil de 
proiectarea unei parti a lucrarilor; sau  
   iii)  neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia 
dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza 
contractului.  
   (3)  In cazul in care defectiunile nu se datoreaza exec utantului, 
lucrarile fiind executate de catre acesta conform p revederilor 
contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari 
suplimentare.  
   17.3.  - In cazul in care executantul nu executa lucraril e prevazute la 
clauza 16.2 alin. (2), achizitorul este indreptatit  sa angajeze si sa 
plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltui elile aferente acestor 
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute 
din sumele cuvenite acestuia.  
   18.  Modalitati de plata  
   18.1.  - Achizitorul are obligatia de a efectua plata cat re executant in 
termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in 
valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor  legale.  
    (Se precizeaza termenul de plata de la emiterea fa cturii si, dupa caz, 
graficul de plata.)  
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   18.2.  - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen  de 14 zile de 
la expirarea perioadei convenite, atunci executantu l are dreptul de a sista 
executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul execu tiei si de a beneficia 
de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespu nzator zilei de 
efectuare a platii. Imediat ce achizitorul isi onor eaza restanta, 
executantul va relua executarea lucrarilor in cel m ai scurt timp posibil.  
   18.3.  - Achizitorul are dreptul de a acorda avans execut antului, daca 
acesta solicita, numai contra unei scrisori de retu rnare a avansului si 
numai in limita valorica prevazuta de lege, respect iv maxim 30 % din 
valoarea contractului fara TVA.  
   18.4.  - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la c ererea 
executantului (antreprenorului), la valoarea lucrar ilor executate conform 
contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucr arile executate trebuie 
sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucra ri provizorii, intocmita 
astfel incat sa asigure o rapida si sigura verifica re a lor. Din situatiile 
de lucrari provizorii achizitorul va putea face sca zaminte pentru servicii 
facute executantului si convenite cu acesta. Alte s cazaminte nu se pot face 
decat in cazurile in care ele sunt prevazute in con tract sau ca urmare a 
unor prevederi legale.  
   (2)  Situatiile de plata provizorii se confirma in term enul stabilit.  
    (Se precizeaza termenul.)  
   (3)  Platile partiale se efectueaza, de regula, la inte rvale lunare, dar 
nu influenteaza responsabilitatea si garantia de bu na executie a 
executantului; ele nu se considera, de catre achizi tor, ca receptie a 
lucrarilor executate.  
   18.5.  - Plata facturii finale se va face imediat dupa ve rificarea si 
acceptarea situatiei de plata definitive de catre a chizitor. Daca 
verificarea se prelungeste din diferite motive, dar , in special, datorita 
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor c are nu sunt in litigiu 
va fi platita imediat.  
   18.6.  - Contractul nu va fi considerat terminat pana can d procesul-
verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisi a de receptie, care 
confirma ca lucrarile au fost executate conform con tractului. Receptia 
finala va fi efectuata conform prevederilor legale,  dupa expirarea 
perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorat e executantului pentru 
lucrarile executate nu va fi conditionata de eliber area certificatului de 
receptie finala.  
   19.  Ajustarea pretului contractului  
   19.1.  - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor 
executantului sunt cele declarate in propunerea fin anciara, anexa la 
contract.  
   19.2.  - Pretul contractului se ajusteaza utilizand formu la convenita.  
    (Se precizeaza formula de ajustare.)  
   20.  Asigurari  
   20.1.  - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inai nte de inceperea 
lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscur ile ce ar putea aparea 
privind lucrarile executate, utilajele, instalatiil e de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul prop riu si reprezentantii 
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa recept ioneze lucrarile, precum 
si daunele sau prejudiciile aduse catre terte perso ane fizice sau juridice.  
   (2)  Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare . Contravaloarea 
primelor de asigurare va fi suportata de catre exec utant din capitolul 
"Cheltuieli indirecte".  
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   (3)  Executantul are obligatia de a prezenta achizitoru lui, ori de cate 
ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru 
plata primelor curente (actualizate).  
   (4)  Executantul are obligatia de a se asigura ca suban treprenorii au 
incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate  de ei. El va solicita 
subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la ce rere, politele de 
asigurare si recipisele pentru plata primelor curen te (actualizate).  
   20.  2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun  fel de daune-
interese, compensatii platibile prin lege, in privi nta sau ca urmare a unui 
accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau alte i persoane angajate de 
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu  rezultand din vina 
achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestu ia.  
   21.  Amendamente  
   21.1.  - Partile contractante au dreptul, pe durata indep linirii 
contractului, de a conveni modificarea clauzelor co ntractului, prin act 
aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstan te care lezeaza 
interesele comerciale legitime ale acestora si care  nu au putut fi 
prevazute la data incheierii contractului.  
   22.  Subcontractanti  
   22.1.  - Executantul are obligatia de a incheia contracte  cu 
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in  care el a semnat 
contractul cu achizitorul.  
   22.2.  - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la i ncheierea 
contractului toate contractele incheiate cu subcont ractantii desemnati.  
   (2)  Lista subcontractantilor, cu datele de recunoaster e ale acestora, 
cat si contractele incheiate cu acestia se constitu ie in anexe la contract.  
   22.3.  - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de 
modul in care indeplineste contractul.  
   (2)  Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata d e executant de 
modul in care isi indeplineste partea sa din contra ct.  
   (3)  Executantul are dreptul de a pretinde daune-intere se 
subcontractantilor, daca acestia nu isi indeplinesc  partea lor din 
contract.  
   22.4.  - Executantul poate schimba oricare subcontractant  numai daca 
acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. S chimbarea sub 
contractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata 
achizitorului.  
   23.  Cesiunea  
   23.1.  - Executantul are obligatia de a nu transfera tota l sau partial 
obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obt ina, in prealabil, 
acordul scris al achizitorului.  
   23.2.  - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio resp onsabilitate 
privind garantia sau orice alte obligatii asumate p rin contract.  
   24.  Forta majora  
   24.1.  - Forta majora este constatata de o autoritate com petenta.  
   24.2.  - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea 
obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe to ata perioada in care 
aceasta actioneaza.  
   24.3.  - Indeplinirea contractului va fi suspendata in pe rioada de 
actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drep turile ce li se cuveneau 
partilor pana la aparitia acesteia.  
   24.4.  - Partea contractanta care invoca forta majora are  obligatia de a 
notifica celeilalte parti, imediat si in mod comple t, producerea acesteia 
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si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in  vederea limitarii 
consecintelor.  
   24.5.  - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca  va actiona o 
perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice 
celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentu lui contract, fara ca 
vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune -interese.  
   25.  Solutionarea litigiilor  
   25.1.  - Achizitorul si executantul vor depune toate efor turile pentru a 
rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, o rice neintelegere sau 
disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in  legatura cu 
indeplinirea contractului.  
   25.2.  - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor trata tive, 
achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in  mod amiabil o 
divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
solutioneze de catre instantele judecatoresti compe tente din Romania.  
   26.  Limba care guverneaza contractul  
   26.1.  - Limba care guverneaza contractul este limba roma na.  
   27.  Comunicari  
   27.1.  - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la  indeplinirea 
prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in s cris.  
   (2)  Orice document scris trebuie inregistrat atat in m omentul 
transmiterii, cat si in momentul primirii.  
   27.2.  - Comunicarile intre parti se pot face si prin tel efon, telegrama, 
telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in s cris a primirii 
comunicarii.  
   28.  Legea aplicabila contractului  
   28.1.  - Contractul va fi interpretat conform legilor din  Romania.  
     
Partile au inteles sa incheie astazi, ............. ..., prezentul contract 
in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.  
    (Se precizeaza data semnarii de catre parti.)  
     
 
 
 
 
 

 
       Achizitor,                                    Contr actant, 
Comuna Prundeni                       ............. ................ 
     Primar, 
   Horascu Ion
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