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Aprobat 
PRIMAR, 

GELU APOSTOL 
Nr. Inreg. 438/19.10.2018 

 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 

1. Autoritatea contractanta:Primaria comunei Cernica, cu sediul in comuna Cernica, sat Cernica, 
str. Traian, nr. 10, judetul Ilfov, tel/fax 021.369.53.08, cod fiscal 4420740 
 

2. cod  CPV: 45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2). 
 

3. Obiectul contractului:lucrarile de modernizare elemente de scurgerea apelor pe Sos. 
Independentei, sat Caldararu com.Cernica 

4. Modalitatea prin care se atribuie actul aditional: Atribuire directa  
 

5. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: 
o Buget local 2018 

 
6. Buget maxim alocat:437.568,00  lei inclusiv TVA,din care: 

-  431.068,00 LEI – C+M 
-  6.500,00 LEI – proiectare si executie 

 
7. Durata contractului de proiectare si executie: cel mult 2 luni de la semnarea contractului.. 

 
8. Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: 
a) Documente de calificare 

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute 
de art. 164, art. 165 si art.167 din Legea nr.98/2016. 
Modalitatea de indeplinire a cerintei: Se vor depune declaratiile pe propria raspundere intocmite sub 
sanctiunea falsului in declaratiipe modelul celor doua formulare anexate. 

b) Propunerea Tehnica va fi intocmita conform studiului de fezabilitate anexat. 
c) Propunerea financiara va fi intocmita conform listelor de cantitati anexate. 

 
9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile 

 
10. Pretul va fi exprimat in RON, fara echivalent euro. 

Pretul ofertei este ferm in LEI. 
Nu se accepta actualizarea pretului contractului 

 
11. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative 

 
12. Documentele care insotesc oferta: 

• Scrisoarea de inaintare 
• Imputernicire 

 
13. Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut 
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14. Garantia de buna executie: 
Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din 
valoarea contractului fără TVA. prin una din formele prevăzute în art. 40 din H.G. 395/2016.  
In cazul reţinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale contractantul are obligaţia de a 
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de garanţie de 
buna execuţie la dispoziţia autorităţii contractante, in care va depune o suma initiala in valoare de 
_____________ lei, reprezentand 0,5% din valoarea contractului fara TVA, in 5 zile de la semnarea 
contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin 
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului, conform situatiilor de plata aprobate de 
catre achizitor.  
În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, sau data 
ordinului de incepere al lucrarilor duce la extinderea duratei de terminare a lucrarilor, precum şi pentru 
orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună 
execuţie, cu o durata corespunzătoare, care sa acopere atat perioada de execuţie cat si perioada de 
garantie acordata lucrarilor executate, cu cel putin 7 zile inainte de expirarea valabilitatii instrumentului 
(politei/scrisorii bancare) de garantie de buna executie. 
 Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe perioada de 
prelungire a termenului de executie şi pană la semnarea procesului verbal de recepţie finală. 
Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a 
contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
Restituirea garantiei de buna executie se va face astfel: 
     a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii 
ascunse este minim; 
     b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe 
baza procesului-verbal de recepţie finala.  
Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului 
creat, daca executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile 
asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie 
achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au 
fost respectate.. 
 

15. Adresa la care se depune oferta: la sediul  Primaria comunei Cernica, cu sediul in comuna 
Cernica, sat Cernica, str. Traian, nr. 10, judetul Ilfov, tel/fax 021.369.53.08. 
 

16. Ora si data limita pentru depunerea ofertei: ora 10:00, in data de 25.10.2018. 
 

17. Ora, data şi locul deschiderii ofertei:ora 10:30, in data de 25.10.2018la sediul  Primaria 
comunei Cernica, cu sediul in comuna Cernica, sat Cernica, str. Traian, nr. 10, judetul Ilfov, 
tel/fax 021.369.53.08. 
 
 

Ofertantul trebuie sa prezinte documentele solicitate, intr-un plic inchis corespunzator, 
netransparent, pe care se va specifica adresa autoritatii contractante si mentiunea „A NU SE 
DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 25.10.2018, ORA 10:30” si obiectul achizitiei 

 
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina ofertantului. 
 
Oferta depusa la o alta adresa decat cea mentionata mai sus sau dupa expirarea datei si orei 

limita pentru depunere se returneaza nedeschisa. 
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Modificarea sau retragerea ofertei este posibila pana la data deschiderii ofertei. Ofertantul 
trebuie sa notifice autoritatii contractante cu privire la modificarea ofertei sale. Pentru retragerea ofertei  
se va transmite autoritatii contractante o solicitare scrisa. 
 

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Compartimentul Achizitii Publice tel./fax: 
021.369.53.08 
 
 

INTOCMIT, 
Consilier superior  
Achizitii publice 

STOINEA Andra Ioana 
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MODEL  
FORMULARE 
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OPERATOR ECONOMIC  
 
 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 
(art. 164 din Legea 98/2016) 

 
Subsemnatul,__________, reprezentant împuternicit al   S.C.__________________________ adresa 
sediul __________________________declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din 
procedurăşi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat 
prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre infracţiunile 
prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, respectiv: 
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 procedurăşi a sancţiunilor 
aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau 
de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu 
face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (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. 
 
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ____________ 
 
    Data completării ________________ 
 
 
    OPERATOR ECONOMIC 
_______________________________________ 
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DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 
din Legea 98/2016 

 
Subsemnatul___________________, în calitate de ofertant la metoda de atribuire a contractului de 
proiectare si executie lucrari de modernizare elemente de scurgerea apelor pe Sos. Independentei, 
sat Caldararu com.Cernica  cod CPV 45112100-6 Lucrari de sapare de santuri (Rev.2) si 
71200000-0 Servicii de arhitectură şi servicii conexe (Rev.2), la data de ______________, organizată 
de Primaria comunei Cernica, declar pe proprie răspundere că: 
 
1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul 
general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea 
nr. 98/2016.  
2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016, 
respectiv:  
a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016; 
b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activității;  
c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea; 
d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau 
în legătură cu procedura în cauză;  
e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;  
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;  
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract 
de achiziții publice, al unui contract de achiziții 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 sancțiuni comparabile;  
h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității 
contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de 
calificare şi selecție;  
i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem 
informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și 
nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor 
autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.    
 
Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înțeleg că 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declarațiilor orice 
documente doveditoare de care dispunem. 
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. 
 

Operator economic, 
………………………. 
(semnătura autorizată ) 

 
 


