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Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie 

ansamblul cerinţelor minime pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică 

şi care influenţează elementele principale ale propunerii financiare 

 

I. Informaţii generale 

 

a) Denumirea lucrării: Lucrări de reparații curente la acoperișul de la  sediul administrativ al 

I.S.U. Sălaj  

b) Amplasamentul obiectivului: Bulevardul Mihai Viteazu nr. 57, localitatea Zalău, jud. Sălaj,  

c) Beneficiarul lucrării: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „POROLISSUM” al Judeţului 

Sălaj, 

d) Date despre construcție:  

- Regimul de înăltime: P+2E 

- Amprenta la sol: 446 mp 

- Suprafaţa aproximativă a acoperişului care necesită reparaţii: 650mp 

 

II. Obiectul Achiziţiei 

 

Achiziţia următoarei lucrări după cum urmează: 

 

Nr. crt. Denumirea serviciului      U/M Cantitate     Cod CPV 

     1. Lucrări de reparaţii curente la 

acoperişul de la sediul administrativ 

al I.S.U. Sălaj 

      buc     1 45261900-3 

 

Achiziţia are ca scop efectuarea de lucrări de reparaţii la acoperişul construcţiei deoarece 

degradarea învelitorii şi a celorlalte elemente de protecţie (pazie, jgheaburi) – este avansată, apa se 

infiltrează la suportul învelitorii, la elementele de lemn care alcătuiesc structura şarpantei, degradând 

tencuielile şi zugrăvelile. 

 

III. Sursa de finanţare:  Bugetul de stat 

 

 

IV. Valoarea estimată a contractului 

 

Valoarea estimată pentru execuţia lucrărilor este de  100.000 lei fără TVA 

 

V. Condiţii tehnice privind lucrările de reparaţii 

 

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată care 

se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în 

care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din 

caietul de sarcini. 

Rolul diferitelor părți implicate în proiect este definit de Legea nr. 10/1995. 

Contractantul câştigător va furniza toate utilajele, materialele, lucrările, sculele, echipamentele, 

serviciile de administrație, inspecție, va efectua toate încercările în conformitate cu cerințele ce 

intervin pe parcursul lucrărilor de execuție. 

Lucrările vor fi efectuate în conformitate cu normele și standardele în vigoare. 
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Lucrările trebuie executate în modul cel mai corect și complet, astfel încât să conducă la 

îndeplinirea condițiilor cerute de beneficiar (în limitele impuse de normativele și standardele în 

vigoare). Beneficiarul va avea dreptul să respingă orice lucrare și materiale care nu corespund 

normelor în vigoare. 

Lucrările vor fi atent verificate de antreprenor în ceea ce privesc toate gabaritele, condițiile de 

pe teren, respectarea condițiilor de arhitectură și coordonarea corespunzătoare cu toate specialitățile de 

pe șantier. 

Executantul și beneficiarul vor solicita furnizorilor certificate de calitate și garanție. 

Contractantul are sarcina de a studia cerințele beneficiarului, situația din teren, standardele 

tehnice și instrucțiunile în vigoare la data executării și să facă previziuni din timp ale materialelor și a 

forței de muncă calificate, în concordanța cu cerințele tehnice adiacente, cât și previziuni ale energiei, 

facilităților, uneltelor și echipamentelor pe întreaga durată de proiectare și executare. 

Pentru elaborarea unei oferte corespunzătoare, este necesar ca ofertantul să viziteze 

amplasamentul, să analizeze lucrările ce urmează a fi executate, să ia în calcul toate lucrările 

necesare a se executa pentru finalizare și punere în funcțiune. În acest sens, ofertantul va transmite 

o solicitare pe adresa de e-mail achizitii@isusalaj.ro, care să cuprindă data și ora de vizitare a 

amplasamentului, precum și datele de identificare ale persoanei. 

Mentionăm că este obligatoriu ca ofertantul să cuprindă în ofertă toate lucrările, material 

mărunt, transport, manipulare, manoperă, contribuția asiguratorie de muncă (CAM, cheltuielile 

indirecte, elaborare documentație tehnică, pe care le consideră necesare pentru execuția și 

finalizarea obiectivelor). 

Folosirea normelor și standardelor românești va prevala în Contractul pentru lucrări și în 

absența Standardelor Românești pentru lucrările specifice, se vor folosi standarde pentru lucrări 

similare sau Standarde Europene relevante. Contractorul trebuie să respecte normele de sănătate și de 

protecție a muncii în vigoare. De asemenea, trebuie să respecte normele de incendiu, mai ales când se 

folosesc substanțe periculoase. Măsurile particulare care se vor lua și recomandările pentru transportul 

și depozitarea adecvată a materialelor de construcție se vor găsi în diverse capitole ale acestui caiet de 

sarcini. 

 

➢ SITUAŢIA EXISTENTĂ 

 

Acoperişul este de tip şarpantă, cu structură de lemn formată din coamă, popi, pane, contrafişă, 

căpriori. Învelitoarea actuală este din ţiglă ceramică cu grad avansat de degradare (crăpături, fisuri) 

cauzat în mare parte de fenomenele extreme (grindină de dimensiuni mari) din luna MAI 2019. 

Streşina prezintă degradări ale structurii, rupturi şi ale stratului de finisaj (vopsea). Jgheaburile şi 

burlanele sunt pe acoluri pline cu aluviuni, cu conexiunile rupte, degradate şi ruginite iar înlocuirea 

acestora se impune pentru evitarea scurgerii apei pe faţadele clădirii şi implicit degradarea faţadelor. 

 

➢ LUCRĂRI CE SE VOR EXECUTA   

 

Se vor demonta: 
 

        -  Ţigla ceramică existentă 
        -  Coamele ceramice existente 

   -  Elementele de şarpantă deteriorate: popi ,căpriori, 
   -  Riglele şi şipcile existente 

mailto:achizitii@isusalaj.ro
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    - Frontoanele existente din cherestea răşinoase, streaşină (pazia aferentă). 
   -  Lucarnele 
   -  Jgheaburi şi burlane 

Se vor monta: 

-  Elemente de şarpantă noi (popi, căpriori,) acolo unde este necesară înlocuirea acestora. 
- Şipcile sau riglele cu unele noi 
-  Astereală nouă în zona streaşinei se va realiza din scândură de răşinoase de lăţime medie = 

15 cm, montată una lângă cealaltă fără spaţii între ele. 
- Folie anticondens pe întreaga suprafaţă a acoperişului.  

- Învelitoarea nouă din ţiglă ceramică avută pe stoc de beneficiar cu fixare prin holtzşurub  

- Ţiglă de Aerisire  

- Ţigle cu parazăpadă inclusă, dolii şi şorturi din tablă tip colţar cu lăţimea de minim 10 

cm pentru o protecţie sporită împotriva agenţilor externi (ploaie, zăpadă, vânt etc). 

- Jgheaburi şi burlane noi (diametru minim 90mm) 

- Pazie nouă se va monta pe întreg conturul acoperişului şi va avea lăţimea de minim 30 

cm, vopsită cu vopsea de culoare maro-roşcat (minim 2 straturi) 

- Centura de împământare şi se vor verifica prizele de pământ  

     Spaţiile din zona streşinei rămase libere se vor acoperi cu material lemnos în scopul asigurării 

unei bune etanşeizări în podul clădirii şi se vor vopsi în culoarea maro-roşcat.                             

             

          Se vor mai executa : 

              Vopsitorie la pazie, streaşină şi frontoane din lemn; 

              Ignifugarea elementelor din lemn a şarpantei 

 

Beneficiarul va pune la dispoziţia executantului DOAR următoarele materiale :  

- ţigla ceramica în cantitate de  6800 buc 

- coamă ceramică 200 buc 

Produsele puse la dispoziţie se vor prezenta cu certificat de garanţie şi  fişa produselor 

 

Executantul este obligat să: 

- execute lucrările astfel încât să se producă cât mai puţine inconveniente stabilimentelor 

sau serviciilor pe terenul cărora se efectuează lucrarea, luând măsuri pentru a nu împiedica 

circulaţia şi accesul la clădirile învecinate, pentru a feri de distrugere sau degradare plantaţiile, 

construcţiile, instalaţiile învecinate; 

-  respecte cu stricteţe toate măsurile ce se vor lua de  beneficiar în acest scop; 

- ia măsuri ce se impun pentru prevenirea incendiilor în cadrul amplasamentului lucrării, 

fiind răspunzător de toate pagubele ce  s-ar produce: 

- asigure ordinea pe şantier fiind obligat să ia toate măsurile de a realiza dispozitivele 

necesare astfel ca lucrătorii săi şi toţi cei care activează pe şantier, să fie feriţi de accidente. Pentru 

orice accident suferit pe şantier, în timpul şi din cauza naturii lucrărilor, executantul rămâne 

responsabil, atât faţă de familia accidentaţilor, cât şi faţă de autorităţi, fără recurs contra autorităţii 

contractante. Executantul va asigura curăţenia şi ordinea pe şantier şi va veghea la respectarea 

condiţiilor elementare de igienă.   

- în jurul locului de lucru la acoperiş, se vor instala îngrădiri şi tabele indicatoare "Atenţie 

se lucrează sus". 

- pentru muncitorii care lucreaza pe acoperiş se va prevedea un acces sigur prin scări 

montate anume şi verificate de conducătorul punctului de lucru. Nu se admit accese improvizate, iar 

căile de acces vor fi degajate de materiale şi obstacole. 
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- ataşeze graficul fizic de realizare a lucrărilor; 

- prezintă o schiţă tehnică, cu soluţia propusă pentru realizarea învelitorii 

Termenul prevăzut în contract este strict obligatoriu. În cazul în care lucrările nu vor fi 

finalizate în termenul de execuţie stabilit, se vor aplica penalităţile prevăzute în contract, în 

conformitate cu prevederile legale. 

În perioada de garanţie, executantul este dator să întreţină în bună stare şi pe cheltuiala sa, toate 

lucrările executate, reparând pe cele ce au fost defectuos realizate, sau pe cele la care s-au descoperit 

vicii ascunse în acest interval de timp. În nici un caz executantul nu poate scuza o executare vicioasă 

sau neconformă prin aceea că personalul de control a autorităţii contractante a avut cunoştinţă de 

aceste nereguli.  

Se vor prezenta fişe tehnice (certificate de conformitate, certificate de calitate) de la producător, 

pentru toate materialele care urmează a fi puse în opera – in limba română. 

           Schimbarea învelitorii din ţiglă trebuie să se execute în aşa fel încât să nu modifice aspectul 

acoperişului. Panta jgheaburilor va fi astfel încât să nu permită stagnarea locală a apei. Fixarea 

jgheaburilor se va face cu cârlige din platbandă zincată sau protejată anticoroziv prin vopsire. 

Burlanele vor fi montate vertical cu abateri maxime de 0,5 cm/m şi sub 5 cm pe toată inălţimea 

clădirii, bine fixate în brăţări din tablă zincată sau protejată anticoroziv prin vopsire. 

Executarea lucrărilor va trebui să asigure criteriile de performanţă prevăzute în Legea 10/1995, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru principalele cerinţe de calitate obligatorii:         rezistenţă 

şi stabilitate, siguranţă în exploatare, siguranţă la foc, igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia 

mediului, izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie. 

 

VI. CONDIŢII PRIVIND PARTICIPAREA, OFERTAREA 
 

  VI.1 Condiţii  de participare – criterii de calificare si    selectie. 

 

A. Motive de excludere a ofertantilor, inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în 

registrul comerţului sau al profesiei. 

 

1. Declaratie privind neîncadrarea in art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice (si 

pentru tert sustinator, daca e cazul). 

Modalitate de indeplinire:  

In acest sens, ofertantul va prezenta urmatoarele: 

a) Prezentarea unui Certificat de atestare fiscala (in original, copie legalizata sau copie 

lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”) eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii 

administrativ teritoriale pe raza careia societatea îsi are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu 

are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a 

ofertelor . 

b) Prezentarea unui Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale (in original, copie 

legalizata sau copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”) din care sa reiasă ca ofertantul nu 

are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a 

ofertelor. 

Totodata, in cazul impozitelor si taxelor aferente bugetelor locale, cu privire la sediile 

secundare pentru care inregistrează obligaţii de plată, operatorii economici vor prezenta declaraţii pe 

propria răspundere, insotite de certificatele emise in acest sens de autoritatile locale. 
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Documentele mai sus mentionate vor fi prezentate si de eventualii asociati si eventualii 

subcontractanti. 

B. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale 

 

     Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:  

1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa 

competenta, in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu 

originalul”, din care să rezulte că: - obiectul de activitate al ofertantului permite executarea lucrărilor 

ce fac obiectul achiziţiei. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie conforme cu 

realitatea la data limita de depunere a ofertelor.  

În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, pentru partea din 

contract pe care o realizeaza. 

 

C. Capacitatea tehnică si/sau profesională 

1. Lista lucrărilor executate in ultimii 3 ani, din care să rezulte că a executat la nivelul a minim 

3 contracte de lucrări similare (Lucrări de constructii), a căror valoare cumulată a fost de minim 

100.000 lei, fără TVA, insotită de certificări de buna executie pentru cele mai importante lucrări. 

Modalitate de indeplinire:  

 - Se vor prezenta certificări din care sa rezulte că beneficiarii, cantitatea de lucrări, perioada si 

locul executiei lucrărilor precum si daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele 

profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit – proces verbal de receptie la terminarea 

lucrarilor, document constatator emis de beneficiarul lucrării. 

2. Standarde de asigurare a calităţii si de protecţie a mediului – Implementarea standardului de 

management al sistemului calităţii din seria ISO 9001 sau echivalent. 

Prezentarea Certificatului privind managementul sistemului calităţii din seria ISO 9001/2015 

sau certificate echivalente pentru toate activităţile care fac obiectul contractului, aflat/aflate în termen 

de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertelor (emise de organisme stabilite în alte state ale 

Uniunii Europene). 

Modalitate de indeplinire:  

Prezentarea Certificatului privind managementul sistemului calităţii din seria ISO 9001/2015 

sau echivalent. 

Note:  

Conform prevederilor art. 182 alin (1) din Legea 98/2016, operatorul economic are dreptul, 

dacă este cazul în legătură cu contractul de achiziţie publică, să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi în 

ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, indiferent de natura 

relaţiilor juridice existente între operatorul economic şi terţul/terţii respectiv/respectivi. 

În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională 

invocând şi susţinerea acordată de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are 

obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în 

orice moment la resursele  necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. 

În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează experienta similara in conformitate cu 

art. 179 lit a) din Legea 98/2016 operatorul economic poate să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi 

pentru maximum 50% din cerinţa ce a fost stabilită. 
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Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul are obligaţia să prezinte documente transmise 

acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care 

terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, 

documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. 

În cazul în care susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile, angajamentul asigură 

autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul 

întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului. Atunci cand un grup de operatori economici 

depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a 

resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si 

profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in 

conditiile prevazute mai sus mentionate. 

Autoritatea contractantă verifică dacă terţul/terţii care asigură susţinerea în ceea ce priveşte 

îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională îndeplineşte/îndeplinesc 

criteriile relevante privind capacitatea capacitatea tehnica si/sau profesionala nu se încadrează în 

motivele de excludere prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016 

Dacă terţul/terţii nu îndeplineşte/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea tehnică 

şi/sau profesională sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 165, 

autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terţul/terţii 

susţinător/susţinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal. 

 

VI.2.   PREZENTAREA OFERTEI 

 

Orice operator economic interesat poate depune o ofertă, iar achiziţia se va face prin 

intermediul SEAP.  

Oferta va fi valabilă minim 60 zile. Ofertele depuse peste termenul limită vor fi respinse. 

Oferta (propunerea tehnică şi financiară) se va transmite pe email pe adresa 

achizitii@isusalaj.ro sau la sediul Inspectoratului  în termenul prevăzut în anunţul publicitar postat în 

SEAP 

Oferta va conţine atât propunerea financiară, propunerea tehnică, cât următoarele documente: 
  Anexa 1 -Scrisoare de înaintare 

 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului 

 Certificatul de înregistrare al societăţii 

 Declaraţie privind eligibilitatea 

Declaraţie   privind   partea/părţile   din   contract   care   sunt   îndeplinite   de  subcontractanţi   şi 

specializarea acestora 

Formular de ofertă 

Centralizator de preţuri pentru lucrări 

Grafic de execuţie al lucrărilor defalcat pe luni calendaristice – săptămâni şi stadii fizice de lucrări, 

corelate cu centralizatorul financiar al acestora (graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor); 

 

Durata de execuţie a lucrărilor nu va depăşi 60 de zile calendaristice de la data primirii 

ordinului de începere a lucrărilor. 

În eventualitatea apariţiei unor situaţii neprevăzute sau în caz de forţă majoră termenul de 

finalizare va putea fi prelungit cu o perioadă stabilită de comun acord între părţi. 

Perioada de garanţie acordată lucrării (distinctă de garanţia de bună execuţie), care va fi de 

minim 5 ani de la data recepţiei lucrării; 
Criteriul de evaluare şi atribuire a contractului de achiziţie a lucrării este preţul cel mai scăzut. 

mailto:achizitii@isusalaj.ro
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După evaluarea ofertelor primite,stabilirea ofertei câştigătoare şi efectuarea achiziţiei, 
ofertantul declarat câştigător va fi anunţat în vederea prezentării în termen de maxim 2 zile lucrătoare 
pentru încheierea contractului de achiziţie. 

Neprezentarea în termenul precizat mai sus duce la descalificarea ofertantului declarat 
câştigător, iar contractul de achiziţie publică de lucrări va fi încheiat cu ofertantul clasat pe locul doi. 

In cazul in care două sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc, conţinând in cadrul 

propunerii financiare acelaşi preţ, autoritatea contractantă va solicita clarificări, in vederea depunerii 

de către operatorii economici a unei noi propuneri financiare care conţine noi preturi, caz in care 

contractul va fi atribuit ofertantului a cărei noua propunere financiară are preţul cel mai scăzut. 

Valoarea estimată a lucrărilor care urmează să fie achiziţionate: 100.000,00 lei fără TVA. 

Limba în care se redactează oferta – limba Română. 

Clauzele contractuale obligatorii si cele specifice se regăsesc in modelul de contract anexat 

(vezi clauze contractuale). 

Dacă un operator economic consideră că anumite clauze ii sunt defavorabile, poate solicita 

autoritătii contractante clarificări, inclusiv modificarea lor, cu cel puţin 3 (trei) zile inainte de data 

limita de depunere a ofertelor. Astfel, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la 

cunostinta tuturor celor interesati pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. La clauzele 

contractuale specifice se pot formula amendamente şi odată cu depunerea ofertelor. Clauzele specifice 

pot fi negociate/modificate în măsura în care nu introduc conditii care ar permite atribuirea 

contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a 

contractului in favoarea contractantului. 

VII. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE 

-  Cuantumul: 5 % din valoarea contractului, fără T.V.A. 

-  Modul de constituire: - conform art. 40 alin (1) din H.G. 395/2016. 

- Garantia de bună executie se constituie în termen de: - maxim 5 (cinci) zile de la data 

semnării contractului de către ambele părti. 

- Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de 

garantare emis de o instituţie  de credit din Romania sau din alt stat  sau de o societate de asigurări, în 

condiţiile legii si devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod 

corespunzător.   

- În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5000 de lei, autoritatea 

contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în 

numerar. 

Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face în conformitate cu prevederile art. 42, alin. (4) din 

H.G. nr. 395/2016 după cum urmează: 

- 70% în termen de 14 zile lucrătoare de la semnarea procesului  verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor fără obiecţiuni 

- 30% în termen de 14 zile lucrătoare la expirarea perioadei de garanţie  pe baza procesului  

verbal de recepţie finală. 

Garantia de bună executie emisă în alta limba decât limba româna va fi prezentată în original si va fi 

însotita de traducerea autorizata si legalizată în limba româna. 

Nerespectarea termenului pentru depunere a garanţiei de bună execuţie duce la descalificarea 

contractantului şi rezilierea contractului. 

Dispoziţia de începere a lucrărilor se va da după ce garanţia de bună execuţie a fost constituită 
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VIII. SISTEMUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII 

Materialele puse în operă în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către 

executant în propunerea sa tehnică ţinându-se cont de cerintele autoritatii contractante.  

Calitatea materialelor va fi atestată de certificatele de conformitate, certificatele de calitate de la 

producător, pentru toate materialele, certificate de garanţie, din care să rezulte termenele de garanţie şi 

durata medie de utilizare, conform prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, 

republicată şi Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, publicată 

în M.Of. nr. 347 / 06.05.2008. 

Verificarea calităţii lucrărilor executate se va executa în conformitate cu  prevederile 

normativelor, STAS-urilor, standardelor şi normelor republicane aflate în vigoare aferente fiecărei 

categorii de lucrări în parte. 

Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare în vederea 

protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) se vor ridica şi vor fi depozitate de către 

ofertant. 

Fiecare ambalaj cu produs  să aibă  marcat următoarele specificaţii: 

- marca de fabrică sau de comerţ; 

- data fabricaţiei. 

- caracteristicile principale ale acestuia (dimensiuni).  

 Transportul, depozitarea şi verificarea materialelor ce vor fi puse în operă vor fi asigurate de 

executant.       

 

VII. ORGANIZAREA DE ŞANTIER, SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ: 

La începerea lucrărilor persoana juridică achizitoare are obligaţia de a transmite un tabel cu 

personalul care va participa la execuţia lucrărilor. 

Persoana juridică achizitoare are obligaţia de a aduce la cunoştinţa beneficiarului ori de câte ori 

se modifică componentă personalului care îşi desfăşoară activitatea în incinta unităţii. 

Persoana juridică achizitoare, împreună cu beneficiarul va stabili condiţiile şi măsurile 

necesare pentru lucrări în incintă (acces, traseu, zone interzise, supraveghetori, etc) precum şi orice 

alte măsuri incluse în contract. 

Persoana juridică achizitoare are dreptul de a supraveghea şi verifica desfăşurarea lucrărilor. 

Persoana juridică achizitoare va prelua pe baza unui Proces Verbal de Predare-Primire 

amplasamentul lucrării. 

În vederea prevenirii riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea personalului, pe 

timpul desfăşurării activităţilor prevăzute în contractul de lucrări, părţile se obligă să respecte 

următoarele: 

a)     OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI pe linie de securitate si sănătate în muncă: 

- Asigură instruirea personalului prestatorului privind riscurile pentru securitatea şi sănătatea în muncă, 

precum şi măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie la nivelul unităţii, în general; 

-  Consemnează instruirea personalului prestatorului în fişa de instruire colectivă. 

- Întocmeşte fişa de instruire colectivă în două exemplare, din care unul se va păstra la beneficiar şi  

unul la prestator. 
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- Asigură informarea personalului prestatorului cu privire la folosirea / caracteristicile / manevrarea 

accesibilitatea utilităţilor (după caz: iluminat, locuri pentru fumat, comunicare telefonică, instalaţii 

sanitare: cabine WC etc); 

- Asigură instruirea personalului prestatorului cu privire la măsurile de prevenire şi acţiunile 

adecvate/comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau apariţiei unei situaţii critice, 

incendiu, explozie, expunere la un pericol grav şi iminent ori a altor situaţii de urgenţă. 

-  Asigură întreţinerea căilor de acces şi ieşirilor de urgenţă.  

- Nominalizează în scris traseele şi zonele în care are acces şi îşi desfăşoară activitatea specifică 

personalul prestatorului. Precizează, în scris, zonele cu acces interzis personalului prestatorului; 

- Prezintă, în scris, prestatorului existenţa zonelor cu atmosferă potenţial explozivă, în vederea stabilirii  

măsurilor de prevenire necesare şi  a alegerii  echipamentelor tehnice şi de protecţie corespunzătoare 

{stabilirea modului de desfăşurare a activităţilor specifice, stabilirea interdicţiilor interzicerea 

accesoriilor metalice,   materialelor producătoare de scântei,   materialelor sintetice, mijloacelor de 

transport neadaptate mediului etc). 

- Asigură  întreţinerea  şi   intervenţia  tehnică  specializată  şi  promptă  pentru  remedierea  oricăror 

neconformităţi / defecţiuni constatate de oricare din părţile contractante a dotărilor şi utilităţilor 

spaţiilor (instalaţii de apă-canal, gaze, curent electric, ventilaţie etc.) precum şi în cazul manifestării 

pericolelor (scăpări/scurgeri/degajări de gaze / substanţe periculoase sau de altă natură, pericol de 

incendiu /explozie etc). 

- Asigură măsurile de prim-ajutor şi transportul în timp operativ la o unitate sanitară  specializată a 

personalului accidentat prin apelarea numărului de urgenţă 112. 

b)   OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI pe linie de securitate si sănătate în muncă: 

-  Asigură măsurile de securitate în muncă şi sănătate a personalului propriu în toate aspectele legate 

de locurile de muncă, cu excepţia celor prevăzute la obligaţiile beneficiarului; 

- Asigură respectarea, de către personalul propriu, a măsurilor de securitate şi sănătate în 

muncă,precum şi a măsurilor de prevenire şi acţiunile adecvate în cazul producerii unei avarii sau 

apariţiei unei situaţii critice, incendiu, explozie, expunere la un pericol grav şi iminent ori a altor situaţii 

de urgenţă, stabilite de comun acord, de către beneficiar şi prestator. Personalul propriu nu va utiliza 

mijloace potenţial provocatoare de explozii-incendii şi focul deschis (fumatul este permis numai în 

locurile amenajate nominalizate de beneficiar). 

-Asigură accesul personalului propriu în zonele interzise de către beneficiar numai cu acceptul şi 

în prezenţa acestuia. 

-Asigură instruirea şi stabileşte condiţiile în care personalul propriu părăseşte locul de muncă / 

traseul stabilit, în caz de forţă majoră {incendiu, alarmă chimică, calamităţi naturale etc). 

-Dacă, în cadrul activităţii proprii de reparaţii / reabilitare / renovare / demolare / construcţie / instalare 

a diferitelor echipamente etc, zone de lucru nu pot fi izolate de căile de acces ale beneficiarului 

şi accesul este comun pentru personalul prestatorului şi beneficiarului, prestatorul va asigura 

pentru aceste căi de acces cerinţele de securitate şi sănătate prevăzute de H.G.nr.300/2006 privind 

cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantiere temporare sau mobile, astfel: 

-Asigură condiţiile optime de executare a activităţilor specifice beneficiarului: amenajarea pasajelor 

de trecere, dotarea cu dale de beton, balustrade etc; 

-Asigură excluderea pericolelor datorate substanţelor periculoase şi/sau de altă natură, căderi de 

obiecte, vizibilitate redusă, pasaje de trecere deteriorate, gropi, etc.  datorate activităţii proprii în 

spaţiile beneficiarului; 
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-Asigură semnalizarea de securitate şi/sau sănătate în zonele utilizate în comun de personalul  

beneficiarului şi precizează, în scris, zonele cu risc ridicat şi specific şi pericolele potenţiale {utilaje şi 

echipamente de construcţii proprii, aparate de sudură, grupuri electrogen, materiale de 

construcţii,substanţe explozive/toxice/inflamabile, recipiente sub presiune etc); 

-Asigură instruirea, dotarea şi verificarea utilizării de către personalul propriu a echipamentului 

de protecţie individuală împotriva răspândirii şi contaminării cu COVID-19. 

C) RĂSPUNDEREA JURIDICĂ 

- Încălcarea dispoziţiilor legale privitoare la securitatea şi  sănătatea în muncă,  atrage după 

caz, răspunderea potrivit cap. VI al Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

- Neluarea sau nerespectarea vreuneia dintre măsurile prevăzute în prezentul act, de către persoana 

care are sarcini în acest sens, se pedepseşte conform legii, dacă prin aceasta se creează un pericol  

iminent sau posibilitatea producerii unui accident de muncă şi/sau îmbolnăviri profesionale. 

d) ALTE PREVEDERI 

- Pe parcursul derulării activităţilor, orice situaţie neprevăzută în prezentul act, se va rezolva între 

părţi pe cale amiabilă şi/sau prin încheierea de acte adiţionale.  

a) Cercetarea   evenimentelor   care   au   generat   incapacitate   temporară   de   muncă   

personalului prestatorului, produse în incinta unităţii beneficiare, în care nu este implicat personalul 

beneficiarului sau componente ale sistemului de muncă aflate în responsabilitatea acestuia, se 

efectuează de o comisie numită de către prestator şi eventualul accident de muncă se înregistrează de 

către prestator; 

- Accidentele de muncă suferite de personalul prestatorului, petrecute în incinta unităţii beneficiare, 

care se încadrează în prevederile art. 30 alin. (1) lit. f), j), k), p) şi q) din Legea nr. 319/2006 se  

înregistrează de către prestator. 

b) Cercetarea   evenimentelor   care   au   generat   incapacitate   temporară  de   muncă   

personalului prestatorului, produse în incinta unităţii beneficiare, în care sunt implicate componente 

ale  sistemului de muncă aflate în responsabilitatea beneficiarului, se efectuează de o comisie mixtă 

numită de conducătorul unităţii beneficiare, din care fac parte şi persoane numite prin dispoziţie scrisă 

de conducătorul unităţii prestatoare. 

- Dacă concluziile cercetării indică accident de muncă cu vinovăţia executantului prestatorului,  

avizarea dosarului de cercetare se va efectua de către structurile de inspecţie teritorială a muncii, iar 

accidentul se înregistrează de către prestator. 

- Dacă concluziile cercetării indică accident de muncă cu vinovăţie din parte beneficiarului, avizarea 

dosarului de cercetare se va efectua de către structurile de specialitate din partea unităţii beneficiare, iar 

accidentul de muncă se înregistrează de către unitatea beneficiară. 

c) Cercetarea evenimentelor suferite de personalul prestatorului, produse în incinta unităţii  

beneficiare, soldate cu invaliditate evidentă sau confirmată, deces, a accidentelor colective, 

incidentelor periculoase şi a situaţiilor cu persoane date dispărute se efectuează de o comisie mixtă, 

sub coordonarea structurii de specialitate din cadrul I.G.S.U. 

- Dacă concluziile cercetării indică accident de muncă cu vinovăţia executantului prestatorului,  

avizarea dosarului de cercetare se va efectua de către structurile de inspecţie teritorială a muncii, iar  

accidentul se înregistrează de către prestator. 

- Dacă concluziile cercetării indică accident de muncă cu vinovăţie din partea beneficiarului, avizarea 

dosarului de cercetare se va efectua de către structurile de specialitate din partea unităţii beneficiare, iar 
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accidentul de muncă se înregistrează de către unitatea beneficiară. 

d) Cercetarea evenimentelor în cazul accidentelor colective generate de evenimente  

deosebite, precum avariile sau exploziile, se efectuează de o comisie mixtă sub coordonarea structurii 

de specialitate din cadrul M.A.I. 

- Dacă concluziile cercetării indică accident de muncă cu vinovăţia executantului prestatorului,  

avizarea dosarului de cercetare se va efectua de către structurile de inspecţia muncii, iar accidentul se  

înregistrează de către prestator. 

-Dacă concluziile cercetării indică accident de muncă cu vinovăţie din partea beneficiarului, avizarea 

dosarului de cercetare se va efectua de către structurile de specialitate din partea unităţii beneficiare, 

iaraccidentul de muncă se înregistrează de către unitatea beneficiară. 

e) Pentru situaţiile neprevăzute în prezenta clauză, structura de specialitate din cadrul  

M.A.I. stabileşte modul în care se efectuează cercetarea, la solicitarea unităţii beneficiare. 

 

VIII  RECEPŢIA LUCRĂRILOR 

 

 Recepţia la terminarea lucrărilor de reparaţii construcţii reprezintă acţiunea prin care 

beneficiarul lucrării acceptă şi preia lucrarea în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute în 

Caietul de sarcini, certificându-se că executantul a îndeplinit obligaţiile contractuale. În urma recepţiei 

la terminarea lucrărilor de reparaţii, acestea pot fi date în exploatare. 

Recepţia lucrărilor de reparaţii construcţii va fi organizată conform legii privind calitatea în 

construcţii (Legea nr.10/95) şi Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 

acestora (H.G. nr. 273/1994). 

Se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse, pentru categoriile de lucrări ce au acest 

caracter, în funcţie de execuţia lor, între constructor şi responsabilul de lucrări numit de entitatea 

achizitoare.    

            Recepţia lucrărilor va fi efectuată de către o comisie compusă din reprezentanţi ai  

beneficiarului şi executantului. Comisia va încheia un proces-verbal de recepţie, în care vor fi 

consemnate rezultatele detaliate ale recepţiei, eventualele obiecţiuni, precum şi măsurile de remediere 

a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ.  

Executantul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa materialele puse în 

operă pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din prezentul Caiet de sarcini precum şi din 

propunerea tehnică a ofertantului. 

Executantul are obligaţia de a notifica în scris executantului identitatea reprezentanţilor săi 

împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor. 

Dacă vreunul dintre materialele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul 

are dreptul să îl respingă, iar executantul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a înlocui 

materialele refuzate. 

Plata lucrărilor se va executa în termen de 60 zile de la încheiere procesului verbal de recepţie. 

Operatorul economic care execută lucrarea este obligat să emită factura fiscală în termen de maxim 5 

zile de la semnarea procesului verbal de recepţie de către ambele părţi. 

La recepţia la terminarea lucrărilor, executantul va prezenta următoarele documente: 

- măsurătoarea definitivă a lucrărilor executate; 

- ataşamente; 

- proces verbal de recepţie calitativă a lucrărilor; 
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- procese verbale de lucrări ascunse; 

- procese verbale de verificare a calităţii; 

- situaţia de plată definitivă, pe categorii de lucrări; 

- certificatele de conformitate, certificatele de calitate de la producător, pentru toate materialele, 

certificate de garanţie. 

La decontarea situaţiilor de plată se vor prezenta extrasele de materiale, utilaje, transport şi 

manoperă, respectându-se consumurile prevăzute în indicatorul de norme de deviz. 

 Recepţia finală se va efectua după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor prevăzută în 

contract. 

  Perioada de  garanţie a lucrărilor de reparaţii curente va fi de 60 luni (distinctă de garanția de 

bună execuție) de la terminarea acestora, în conformitate cu prevederile art.7, alin (3) din Legea 

10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat executantului, în scris, orice plângere sau 

reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie. 

La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligaţia de a remedia defecţiunea în 

maximum 48 de ore fără costuri suplimentare pentru achizitor. Lucrările care în timpul perioadei de 

garanţie se remediază, beneficiază de o nouă perioadă care curge de la data remedierii acestora. 

Dacă executantul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze deficienţele în perioada 

convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere executând garantia de buna executie.                                       

 Pentru lucrările executate, executantul are obligatia de a întocmi situaţii de lucrări însoţite de 

ataşamente, care vor fi supuse verificării şi însuşirii, din perspectiva realităţii datelor de către 

reprezentantul beneficiarului, desemnat conform prevederilor legale. Pentru decontarea lucrărilor, 

facturile emise de executant vor fi însoţite de documentele menţionate.  

 Obligativitatea prezentării de către executant, înainte de recepţia la terminarea lucrărilor, a 

unei situaţii centralizatoare a cantităţilor de lucrări executate în raport cu cele contractate şi decontate, 

care vor fi prinse în cartea construcţiei. 

 In situaţia în care cantităţile real executate sunt mai mici sau mai mari decât cele prevăzute în 

contract se va întocmi un act adiţional de renunţare sau de adăugare la articolele respective.Plata se va 

face pe cantităţile real executate. 

 

IX. MODALITĂŢI DE PLATĂ 

 

Plata se va face cu ordin de plată prin Trezorerie în maxim 60 zile, în baza facturii fiscale emisă 

după recepţia lucrării. Factura fiscală emisă va avea înscris contul din Trezorerie. 

        

 X. CADRU NORMATIV 

 

 - Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 50 / 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor; 

-  Legea nr. 98 din 19.05.2016 privind achiziţiile publice; 

- Ordinul nr. 185/621/2008 privind aprobarea categoriilor eligibile pentru domeniul major de 

intervenţie „Reabilitarea/Modernizarea şi Echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 

universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă" în cadrul axei prioritare " 
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Îmbunătăţirea infrastructurii sociale", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 , pentru aprobarea Normelor 

Metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, 

precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

- Hotatarea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de 

constructii si instalatii aferente acestora; 

- H.G. 766/997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii; 

- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţii HG nr. 272/1994 

- C37/88-Normativ pentru alcătuirea şi executarea învelitorilor la construcţii (BC 8/88) 

- STAS 3303/0-77- Pantele învelitorilor. Prescripţii de proiectare    

- C 56/ 85- Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii 

aferente.                                                         

- R 273/ 94  - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora.      

- STAS 2389/1977- "Jgheaburi si burlane - Prescripţii de proiectare si alcătuire".  

- STAS 2274/1988 - "Burlane, jgheaburi si accesorii de îmbinare si fixare".  

- C37/1988 - "Normativ pentru executarea învelitorilor de construcţii". - STAS 500 / 1 - 89 ; 

500 / 2,3 - 80 – Oţeluri de uz general pentru construcţii.  

- STAS 1755-71, STAS 1451-80, STAS 1452-80, STAS 1454-80, STAS 1455-80, STAS 1476-

80 - şuruburi pentru lemn, NP005/96; NPO-19/97.  

- STAS 7565 - 80 - şaibe  

- STAS 926 - 90 - piuliţe  

 

PROTECTIA MEDIULUI 

- Strategia naţională de protejare a mediului; 

- Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

- OUG 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 278/2013 emisiile industriale; 

- H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra 

mediului; 

- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru 

aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferica si Normelor metodologice privind 

determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a - 

III - a, zone protejate; 

- Ordinul 1798 /2007 pentru aprobarea ordinului de emitere a autorizaţiei de mediu;  

- Ordinul 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice şi private; 

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protecţia 

mediului ca urmare a impactului drum - mediu înconjurător; 

 

Alte condiţii 

Ofertantul declarat câştigător va posta în termen de două zile lucrătoare în catalogul SEAP 

lucrarea adjudecată. Nepublicarea ofertei în termenul precizat de mai sus va duce la descalificarea 

ofertantului. 

 Ofertarea lucrărilor se face pentru cantităţile prevăzute în anexa cu Lista Cantităţilor 

 Se vor completa şi formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 cu anexele specifice 

Pentru neexecutarea lucrărilor în termenul stabilit în contract, beneficiarul are dreptul de a 

deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,06% din 
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valoarea lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor. 

Necesarul de energie electrică şi apă pentru executarea lucrărilor vor fi asigurate de către 

beneficiarul lucrării dacă nu implică costuri adiţionale cu amenajarea. Orice amenajări suplimentare 

pentru a se asigura necesarul de energie electrică şi apă etc. se vor face pe cheltuiala executantului. 

Deşeurile rezultate din ţigla ceramică ce se demontează vor fi depozitate într-un loc special 

amenajat pus la dispoziţie de beneficiarul lucrării, iar cele din lemn, tablă şi alte materiale vor fi 

depozitate separat (selectiv) stabilit de comun acord cu benefiaciarul lucrării. Pentru moloz se admite 

amplasarea unui container ( pe costul executantului) într-un loc  indicat de către beneficiar.Evacuarea 

molozului şi a deşeurilor rezultate cade în sarcina executantului.  

Nerespectarea calităţii lucrărilor atrage după sine suportarea de daune-interese de către 

contractant. 

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în conformitate cu 

prevederile legii. 

Eventualele litigii între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar 

partea interesată se va adresa instanţei competente 

În vederea înlăturării oricăror eventuale litigii, ofertantul se poate deplasa  la sediul 

beneficiarului din municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazu nr. 57 pentru identificarea şi 

vizualizarea pe teren a lucrării. Ofertanţii pot să viziteze, în perioada de întocmire a ofertei, imobilul, 

pe baza unei cereri scrise în intervalul orar 08.00-16.00 .  

Accesul în incintă se va efectua pe baza actului de identitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Verificat                                                                                 Întocmit 

          Şef Serviciu Logistic                                                       Ofiţer Specialist I - API 

                 Maior                                                                                     Căpitan  

               Oros Dan                                                                              Crişan Graţian 

 

 

 

                                       Văzut 

Compartiment achiziţii publice                                                                                                                                                                                                                    

Ofiţer Specialist I 

                                                                Sublocotenent, 

 

                                                                  POP SERGIU 
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                                                                                                    Formular   nr.  1     

 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                     Înregistrat la sediul autorităţii    

 

………………………………….                                       Nr…………../……………… 

         (denumirea/numele) 

 

 

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

 

 

 Către……………………………………………………………………… 

                     (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 

 

 Ca urmare a anunţului apărut în SEAP/site-ul ISU Sălaj, cu nr …….. din ……….. 

(ziua/luna/anul) ……………………., privind cumpararea directa  pentru atribuirea contractului de 

lucrari „Lucrări de reparaţii curente la acoperişul de la sediul ISU Sălaj”, 

noi…………………………………..(denumirea/numele ofertantului, adresa telefon fax) 

……………………………………… vă transmitem alăturat următoarele: 

 

1. Documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara. 

 

 

 

 

            Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

 

 

 

 

 

 

     Data completării…………….                                                         

 

 

 

     Cu stimă, 

                                    

 

                                                                                         CANDIDATUL/OFERTANTUL   

 

                                                                                                ………………………… 

                                                                                (ştampila şi semnătură autorizată în original)   
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Formular   nr.  2 

                                                                                                                            

  Operator economic 

 .................................. 

  (denumirea/numele) 

 

 

 

INFORMAŢII GENERALE 

 

 

1. Denumirea/numele: 

2. Codul fiscal: 

3. Adresa sediului central: 

4. Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare ................................... 

                                                      (numărul înmatriculare/inregistrare, data) 

6. Obiectul de activitate, pe domenii: __________________________ 

 (în conformitate cu prevederile din statutul propriu) 

6.1. Activităţi CAEN pentru care există autorizare..................................(se va solicita după caz, 

certificatul constatator conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare 

specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie) 

Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  

1._______________________________________________________ 

(adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare) 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

8. Principala piaţă a afacerilor : 

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : 

 

 

Anul 

Cifra de afaceri globală (la 

31 dec.) 

lei 

Cifra de afaceri globală (la 31 dec.) 

echivalent valută(se va utiliza cursul 

mediu anual leu/valută comunicat de 

BNR pentru fiecare an) 

1..............   

2.............   

3..............   

Media :   

 

 

Operator economic, 

.................................. 

(semnătură autorizată 
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Formular   nr. 3 

 

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                        

     (denumirea/numele) 

 

 

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR 

LUCRĂRI EXECUTATE IN ULTIMII 3 ANI 

 

 

 

Subsemnatul,............................, reprezentant imputernicit al......................................, 

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria raspundere, sub 

sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat (Anexa 1) sunt 

reale. 

 

 Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si 

inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii 

declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul 

verificarii datelor din prezenta declaratie. 

 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane 

juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante 

................................................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect 

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

 

Prezenta declaratie este valabila pana la data de ......................... (se precizeaza data expirarii 

perioadei de valabilitate a ofertei) . 

 

 

                                           

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL, 

  _________________ 

                  (ştampila şi semnătura autorizată  in original) 

           

 

        

 

 

Data completării ......................    
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 ANEXA 1 la Formular   nr. 3 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

Contractului 

+ numărul 

şi data 

contractului 

Obiectul 

contractului 

Codul 

CPV 

Denumirea/ 

numele/ 

beneficiarului/ 

clientului + 

adresa 

Calitatea 

în 

contract* 

Preţul 

Total 

al 

contrac 

tului 

Procent 

îndeplinit 

de 

executant 

% 

Perioada 

de 

derulare** 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

…         

…         

         

         

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant 

unic sau contractant  conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant. 

**) Se va preciză data de începere (lună, an) şi data de finalizare (lună, an) a contractului. 

 

 

                                                           CANDIDATUL/OFERTANT 

                                                                _________________ 

                  (ştampila şi semnătura autorizată  in original) 
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Formular   nr.  4 

 

CANDIDAT/OFERTANT                                  

_____________________ 

(denumirea,adresă, tel, fax) 

 

EXPERIENTA SIMILARA*) 

1. Denumirea si obiectul contractului: __________________________________. 

Numarul si data contractului: ____________________________________. 

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________. 

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________. 

Tara: ____________________. 

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: 

(se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

 _ 

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie) 

 _ 

|_| contractant asociat 

 _ 

|_| subcontractant 

4. Valoarea contractului: 

exprimata in  exprimata 

moneda in care in echivalent 

s-a incheiat  euro**) 

contractul 

a) initiala (la data semnarii contractului):  _________            ___________  

b) finala (la data finalizarii contractului): _________             ___________ 

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de 

solutionare: ___________________________. 

6. Gama de lucrări/servicii executate/prestate in baza contractului, precum si alte aspecte 

relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara: 

_______________________________. 

Candidat/ofertant, 

_______________ 

(semnatura autorizata) 

    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract 

   **) Se va utiliza cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR  
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  Formular nr. 5                                                                                                                              

 

CANDIDATUL/OFERTANTUL  

__________________ 

   (denumirea/numele) 

 

FORMULAR DE OFERTA                                                                 

 

Catre .................................................................................................... 

                     (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

 

Domnilor, 

1. Examinand caietul de sarcini, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului  

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

(denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in caietul de sarcini, să executăm  „Lucrări de reparaţii curente 

la acoperişul de la sediul administrativ al ISU Sălaj ”, pentru suma cumulată de 

_____________________________lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată in valoare de 

_________________________lei. 

                                         (suma in litere si in cifre)  

1. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita castigatoare: 

- să executăm lucrările prevăzute,  în graficul de timp anexat în  ________ zile calendaristice de la data 

emiterii ordinului de începere a lucrărilor. 

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________ 

___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si 

 (durata in litere si cifre)      (ziua/luna/anul) 

ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de 

valabilitate. 

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu 

comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor 

constitui un contract angajant intre noi. 

4. Alaturi de oferta de baza:      

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, 

marcat in mod clar "alternativa";     

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, 

sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta 

pe care o puteti primi. 

 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

     (semnatura) 

oferta pentru si in numele ____________________________________. 

                                                       (denumirea/numele ofertantului) 
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                                                                                   ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA  

 

 

    1. Valoarea maximă a lucrărilor   _________ (% din pretul total ofertat) 

        executate de subcontractanti (dacă este cazul) 

 

    2. Garantia de bună executie va 

       fi constituita sub forma:    _________   

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

 

    3. Perioada de garantie de bună 

        executie                                                de la data recepţiei la terminarea   

         lucrărilor                            

    4. Perioada de mobilizare 

        (durata de la data primirii ordinului de incepere  

        a lucrarilor pana la data inceperii executiei) _________ zile calendaristice 

 

    5. Termenul pentru emiterea 

        ordinului de incepere a lucrarilor (de la data 

        semnării contractului)                _________ zile calendaristice 

 

    6. Penalizari pentru intarzieri             _________ (% din valoarea totală a  

        la termene intermediare şi                                                       contractului) 

        la termenul final de executie 

 

    7. Limita maxima a penalizarilor   _________  (% din valoarea  totală a      

                                                                                                      contractului) 

 

    8. Limita minima a asigurarilor   _________ (% din valoare totală a  

         contractului) 

 

    9. Perioada medie de remediere 

        a defectelor     _________ zile calendaristice 

 

 

 

 

 

 

Candidat / Ofertant 

                                                                                        …………………………………. 

                                                                           (Ştampila şi  semnătura autorizată  în original) 
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Formularul 6 

Operator economic, 

________________________ 

(denumirea/numele) 

 

DECLARAȚIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Subsemnatul ……………………... (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant 

legal/împuternicit al ..............................................................., declar pe propria răspundere, în calitate 

de ofertant la achiziția directă avand ca obiect  „......................................................................”, 

organizată de I.S.U. “POROLISSUM” Sălaj, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că 

nu mă aflu în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98 / 2016 privind achiziţiile 

publice, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru 

comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni: 

  a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale aplicabile; 

  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 aplicabile; 

  c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 

din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale aplicabile; 

  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 aplicabile; 

  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 
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din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 

ale legislaţiei penale aplicabile; 

  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 aplicabile; 

  g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

1. Subsemnatul, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 

declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare 

privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem. 

2. Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante, cu privire 

la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră. 

3. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 

încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.  

 

Operator economic, 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, 

(semnătura şi ştampilă), 

în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________ (denumire/nume operator economic) 

 

 

Notă:  

Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 

Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată 

de reprezentantul său legal. 
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Formularul nr. 7 

OPERATOR ECONOMIC 

  _____________________ 

     (denumirea/numele) 

 

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 alin. (1) şi 167 alin. (1) 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Subsemnatul(a)............................................................... [se inserează numele operatorului economic 

persoana juridică], în calitate de ofertant la achiziția directă având ca obiect 

............................................................................................”, la data de ............................., organizată de 

I.S.U. “POROLISSUM” Sălaj, declar pe proprie răspundere că: 

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.  

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;  
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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, 

Data: [ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________ 

                                                       (denumire/nume operator economic) 

 


