
CAIET DE SARCINI 
"LUCRARI PENTRU MODERNIZARE STADION 

COMUNA CLiNCENI, JUDETUL ILFOV" , 

Prezentul CAIET DE SARCINI trateaza intentia UAT Clinceni de a contracta proiectarea si executia 
obiectivului de investitie ""LUCRARI PENTRU MODERNIZARE STADION COMUNA 
CLiNCENI, JUDETUL ILFOV', conform documentatiei Studiu de Fezabilitate, VARIANTA 
RECOMANDATA NR.1, prezentata in Anexa 1. 

Operatorii economici vor avea in vedere proiectarea obiectivului la fazele DTAC, inclusiv 
documentatiile pentru obtinerea avizelor prealabile, vizarea de catre verificatori autorizati pe 
specialitati a proiectelor, intocmirea DTOE, PTh, DOE, precum si executia "Ia cheie" a obiectivului, 
inclusiv a utilitatilor necesare pentru functionarea conform destinatiei proiectate. 

Operatorii economici vor ave a in vedere respectarea lnteqrala a legislatiei Romanesti in vigoare 
pentru realizarea obiectivului in toate etapele, pana la receptionarea ~i autorizarea functionarii 
acestuia conform destinatiei proiectate, indiferent daca prevederile din Studiul de Fezabilitate 
referitoare la necesitati si legislatie sunt sau nu, complete si exhaustive. 

Termenul pentru realizarea proiectului la faza Pth. + DOE este de maxim 4 luni de la data semnarii 
contractului. 
Termenul pentru executia si finalizarea lucrarilor este de maxim 8 luni de la data semnarii 
contractu lui. 
Termenul legal de raspuns al autoritatilor pentru emiterea Autorizatiei de Construire nu este inclus si 
nu va greva termenele de livrare impuse operatorului economic. 
Taxele pentru emiterea avizelor si autorizatiilor vor fi achitate pe cale separata de Autoritatea 
Contractanta. 
Nerespectarea oricarei prevederi a prezentului caiet de sarcini atrage declararea ofertei ca fiind 
neconforma si respingerea acesteia in temeiul art.137 alin.(3) lit.a) din HG nr.395/2016. 
Intreaga documentatie intocmita la faza SF precum si toate documentele suport, fac parte din 
continutul prezentului caiet de sarcini. 
Autoritatea contractanta recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru 0 
evaluare cat mai corecta a serviciilor, respectiv lucrarilor ce urmeaza a fi ofertate. Solicitarile de 
vizitare a amplasamentului vor fi transmise pe e-mail si vor contine datele de identificare ale 
persoanelor desemnate de operatorul economic. 

Modul de prezentare a propunerii tehnice: 
Propunerea tehnica va cuprinde cele mentionate mai jos: 

Pentru prestare de servicii de proiectare 
ORGANIZARE $1 METODOLOGIE 
Metodologia ~i planul de lucru sunt componente-cheie ~i obligatorii ale ofertei tehnice. Oferta tehnica 
trebuie prezentata in urmatoarea structure: 

a) metodologia pentru realizarea serviciilor; 
b) planul de lucru pentru realizarea serviciilor; 
c) personalul utilizat pentru realizarea serviciilor ~i organizarea acestuia. 

a) Metodologia: 
in aceasta sectiune trebuie sa prezentati modul in care dumneavoastra, in calitate de ofertant, 
intelegeti: 

obiectivele contractului ~i sarcinile stabilite prin caietul de sarcini si documentatia de atribuire; 
modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor, 
metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor asteptate. 
conformitatea documentatiei de proiectare cu legislatia in vigoare, 
asigurarea calitatii procesului de proiectare. 

Cel pujin urmatoarele lnformatii trebuie prezentate aici: 
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- prevederile legale tn domeniul de activitate aferent obiectului contractu lui ce urrneaza a fi atribuit, 
ce pot avea incidenta asupra derulartl/implementarii acestuia; 

- identificarea ~i explicitarea aspectelor-cheie privind Tndeplinirea obiectivelor contractu lui ~i 
atingerea rezultatelor asteptate; 

modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al contractului ~i a 
rezultatelor intermediare aferente, In raport cu serviciile ~i responsabllitatile stabilite prin caietul de 
sarcini. Activitatile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durata, la capitolul aferent din 
planul de lucru ~i trebuie reflectate tn propunerea financlara sub aspect valoric la nivel de activitate ~i 
la nivel de pachet de activitati; 

b) Planul de lucru: 

Ofertantul are obliqatia ca In docurnentatia de licltatie sa prezinte: 
un grafic detaliat pe zile de realizare a serviciilor de proiectare prezentand detalierea fiecarei 

etape tn parte tinand cont de prevederile caietului de sarcini si SF. 
fluxul procesului de proiectare care trebuie sa includa: 
toate procesele pana la receptia lucrarilor inclusiv intocmirea dispozitiilor de santier si a 

documentatiei conforme cu executia (As Built) etc. 
toate partile implicate : beneficiarul, ofertantul, institutiile care emit avize si autorizatii, 

verificatorii atestati, etc. 

c) Organizarea ~i personalul 
Cel putin urrnatoarele inforrnatii trebuie prezentate aici: 

structura echipei propuse pentru presta rea serviciilor facand referire la responsabilitatile ln 
executia contractului si la calificarile personalului precum si modalitatea de acces la toti specialistii 
necesari a fi implicati in realizarea proiectului conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i 
continutul-cadru al docurnentatillor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de lnvestitli 
finantate din fond uri publice si a altor reglementari incidente. 

modul de abordare a activltatilor corespunzatoare Tndeplinirii cerintelor privind sanatatea ~i 
securitatea In rnunca, inclusiv modul In care ofertantul devenit contractor se va asigura ca pe 
parcursul executarii contractu lui obliqatiile legale referitoare la conditiile de rnunca ~i protectia muncii 
sunt respectate. 

prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii pentru 
prestarea serviciilor conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al 
docurnentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fond uri 
publice si a altor reglementari incidente si sa faca dovada faptului ca specialistii si persoanele 
implicate la indeplinirea sarcinilor contractuale au competentele legale in acest sens. 

modul de abordare ~i gestionare a relatiei cu subcontractorii, tn raport cu activitatile 
subcontractate (daca este cazul); 

Pentru executia de lucrari: 
1) Propunerea tehnica se va elabora, astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii corespondentei 
acesteia cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini si anexele acestuia atasate in SEAP la anuntul 
de participare in sectiunea "Documentatie si clarificari", prezentandu-se si completandu-se toate 
cerintele solicitate . 
2) Propunerea tehnica va cuprinde prezentarea modului de realizare a lucrarilor (planul propus) prin 
care ofertantul va descrie: 
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea 
lucrarilor; Propunerea tehnica nu va consta in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va fi 
respinsa ca neconforma), ci va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie a 
lucrarilor care fac obiectul achizitiei. 
b) resurse (personal si instalatii/echipamente) cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini/DALI. 
b.1. Se va prezenta 0 alocare adecvata de resurse materiale necesare realizarii contractului, corelata 
cu graficul de realizare pe etape ~i subetape ~i cu propunerea financiara, cu respectarea cerlntelor 
caietului de sarcini/DALI. 
b.2. Se va prezenta 0 alocare adecvata de resurse umane necesare realizarii contractului, corelata cu 
graficul de realizare pe etape ~i subetape ~i cu propunerea financiara inclusiv 0 histograma a 
personalului. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de personalul necesar (inclusiv personalul 
calificat si necalificat). 
c)Se va prezenta 0 lista cu resursele privind echipamentele, instalatiile, utilajele si mijloacele de 
transport necesare pentru realizarea lucrarilor, necesare executarii activitatilor cuprinse in caietul de 
sarcinilDALI. 
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De asemenea se vor prezenta dovezi privind modul de detinere (proprietate 1 contracte inchiriere 1 
leasing al echipamentelor, instalatiilor, utilajelor si mjloacelor de transport prezentate in lista precum si 
a statiilor de betoane/asfalt si laboratoarele propuse in realizarea lucrarilor si indeplinirea cerintelor 
din documentatia de atribuire. 
Utilaje si echipamente: Ofertantul va face dovada asigurarii intregii game de utilaje si echipamente, 
care rezulta din tehnologiile de executie adoptate necesare pentru executia lucrarilor din cadrul 
contractului. 
d) Se va prezenta un plan de realizare a organizarii de santier particularizat la lucrare care trebuie sa 
cuprinda in cadrul structurii sale, cel putin,urmatoarele: 
-Planul de control verificari si incercari, continand metodologia detaliata pentru executia testelor si 
verificarilor de calitate pentru lucrarile executate pe faze de executie, in conformitate cu cerintele 
documentatiei de atribuire cu referire expresa la probele si testele care se vor lua in santier si se vor 
prelucra la un alt laborator. 
e}graficul de executie pe zile/luni conform contract, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa 
ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor 
pe care ofertantul propune sa Ie indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, astfel incat ofertantii sa 
faca dovada ca vor finaliza executia in termenul impus. Graficul va include si resursele alocate 
proiectului. Toate aceste elemente vor fi corelate intre ele si se va prezenta separat un flux tehnologic 
al lucrarilor. 
Grafic Gantt pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz}cu alocarea de resurse 
necesare fiecarei categorii de lucrari trebuie sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a 
lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul isi propune sa Ie indeplineasca 
pentru realizarea lucrarilor. 
f) listele cu cantitatile de lucrari si formularele completate conform HG 907/2016. 
g}. extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport; 
h}. declaratia privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Se va prezenta planul de 
garantie, conti nand termenul de garantie (minim 36 de luni), precizarea modalitatilor de asigurare a 
garantiei, termenul de mobilizare si remediere a eventualelor defecte. }. Neprezentarea planului de 
garantie ori neadaptarea acestuia la situatia concreta din teren conduce la repingerea ofertei ca 
neconforma. 
i}.prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea 
verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in 
obiectul contractului, precum si realizarii contractu lui, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a 
altor legi incidente. 
j).planul propriu de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei. Nu se va prezenta planul propriu 
de asigurare a calitatii lucrarilor la nivel general de firma (situatie in care oferta va fi respinsa ca 
neconforma), ci se va prezenta planul propriu de asigurare a calitatii lucrarilor adaptat la lucrarile care 
fac obiectul achizitiei. 
k}. planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate inclusiv verificarile si incercarile 
necesare pentru etapele de lucrari, pentru obiectivul de investitie. Nu se va prezenta planul de control 
si verificare a calitatii lucrarilor executate la nivel general de firma (situatie in care oferta va fi respinsa 
ca neconforma), ci se va prezenta planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate, adaptat 
la obiectul achizitiei. 
I}. planul propriu de Securitate si sanatate in munca. Nu se va prezenta planul propriu de Securitate si 
sanatate la nivel general de firma (situatie in care oferta va fi respinsa ca neconforma), ci se va 
prezenta planul propriu de Securitate si sanatate adaptat la obiectul achizitiei inclusiv plan propriu de 
stingere a incendilor. Evaluarea riscurilor care sa identifice masurile care trebuie luate pentru 
securitatea si sanatatea lucratorilor pe perioada executiei lucrarilor ce fac obiectul ofertei. 
m) se va prezenta un plan cu masurile privind protectia mediului care va cuprinde cel putin: 
-Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratiilor; 
-Masurile pentru reducerea prafului; 
-Manaqernentul deseurilor; 
-Masurile de combatere a poluarii accidentale a emisarului datorate antreprenorului; 
-Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate 
executiei lucrarilor. 
-Manaqernentul deseurilor inerte; 
Neprezentarea planului de privind protectia mediului ori neadaptarea acestuia la situatia concreta din 
teren conduce la repingerea ofertei ca neconforma. 
3) Ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine toate permisele, avizele, autorizatiile necesare pentru 
proiectarea si executia lucrarilor, sa faca dovada faptului ca specialistii si persoanele implicate la 
indeplinirea sarcinilor contractuale au competentele legale in acest sens. 
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4)lndicarea in cadrul ofertei a faptului ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante 
din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca conform prevederilor art 51 alin 2 din Legea 
98/2016 privind achizitiile publice. In cazul in care ofertantul nu asigura respectarea reglementarilor 
obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii oferta va fi respinsa ca 
inacceptabila in baza art 137 alin 2 litera d din HG 395/2016. Se vor complete formularele aferente: 
Formular - Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Nationale De Mediu si Formular - 
Declaratie Privind Respectarea Reglementarilor Din Domeniul Social Si AI Relatiilor De Munca. In 
cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi asumata de totii membri asocierii. Informatii 
suplimentarepot fi obtinute pe site-ul http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/rol si de la Agentia 
Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guestllegislatie ); 
5) Indicarea, motivata, a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau 
sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei aplicabile. partea din 
propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand 
aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente Formularul - Declaratie 
cuprinzand - informatiile considerate confidentiale nu va fi depus, propunerea tehnica fiind astfel 
considerata ca document public in sensu I legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 
public. Ofertantii vor avea in vedere prevederile art.19 din Legea 101/2016 - Caracterul confidential 
trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba. 
6) Se va prezenta Formular - declaratie privind acceptarea clauzelor contractuale. Autoritatea 
contractanta va aplica prevederile art 137 alin 3 litera b din HG 395/2016. Astfel, este permis 
operatorilor economici sa formulize amendamente cu privire la clauzele contractuale din propunerea 
de contract odata cu depunerea ofertei, urmand ca pe parcursul evaluarii ofertelor daca devine 
aplicabil autoritatea contractanta sa aiba in vedere prevederile art. 137 alin 3 litera b din HG 395/2016 
7) Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze in oferta furnizorii implicati in 
contract - numele, datele de contact. 
8) Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze in oferta - numele, datele de 
contact si reprezentantii legali pentru subcontractantii subcontractantilor contractantului sau 
subcontractantii aflati pe niveluri subsecvente ale lantului de subcontractare in conformitate cuart 220 
litera b din Legea 98/2016 
9) Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini 
conform art 133 din HG 395/2016. si se va corela cu propunerea financiara sub sanctiunea respingerii 
ofertei ca neconforma in baza art 137 alin 3 litera d din HG 395/2006 
10) Specifcatiile tehnice care indica 0 anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca 
de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, 0 licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru 
identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca fiind insotite de 
mentiunea «sau echivalent». 
11) Propunerea tehnica se va intocmi cu respectarea prevederilor criteriului de atribuire. Astfel vor fi 
atasate toate documentele solicitate prin documentul "caiet de sarcini - detalii continand criteriul de 
atribuire" 
12) Ofertantul va indica in propunere tehnica legislatia incidenta pe parcursul prestarii serviciilor. In 
aceasta sectiune, ofertantul va mentiona legislatia avuta in vedere pe parcursul prestarii serviciilor, 
inclusiv normative tehnice si standarde de calitate ce urmeaza a fi aplicate, dand astfel garantia 
autoritatii contractante ca acesta detine cunostintele tehnice necesare ducerii la bun sfarsit a 
contractului de achizitie publica. 
13) Propunerea tehnica va fi paginata si va fi insotita de opis. Opisul va fi pagina zero a propunerii 
tehnice. 
14) Propunerea tehnica se va elabora, astfel incat sa se ofere posibilitatea verificarii indeplinirii 
cerintelor prevazute in documentatia de atribuire, respectiv in caietul de sarcini si doc. SF la varianta 
recomandata, prezentandu-se si completandu-se toate cerintele solicitate. Se va respecta modul de 
prezentare a propunerii tehnice precum si tratarea fiecarei cerinte (capitol/subcapitol) din prezentul 
capitol, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma. 

Modul de prezentare a propunerii financiare 

1.Se va prezenta - Formularul de Oferta - Pretul din formularul de oferta reprezinta pretul ofertat 
pentru executia contractului conform documentatiei de atribuire si va fi exprimat in lei fara TVA. Lipsa 
formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare 
in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile. Se va prezenta 0 
singura oferta de pret, nu se admit oferte alternative, iar preturile vor fi exprimate in lei si vor ramane 
ferme pe toata durata de indeplinire a contractului. Nu se accepta ajustari de preturi. 
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2. Propunerea financiara va contine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu lucrarile 
executate/serviciile prestate de asociati, subcontractanti, prezentate distinct pentru fiecare asociat, 
subcontractant in parte (daca este cazul). 
In sustinerea pretului ofertat se vor utiliza formularele puse la dispozitie prin legislatia specifica, din 
care sa rezulte preturile unitare ce trebuie prezentate conform listelor de cantitati de lucrari anexa la 
caietul de sarcini, respectiv urmatoarele formulare: nr. F1- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 
(care va include toate categoriile de costuri care fac parte integranta din propunerea financiara 
indicate mai sus), nr. F2 - Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte, nr. F3 - Lista cu cantitatile de 
lucrari pe categorii de lucrari, nr. C6 - l.ista cuprinzand consumurile de resurse materiale, nr. C7 - 
Usta cuprinzand consumurile cu mana de lucru, nr. C8 - Usta cuprlnzand consumurile de ore 
functionare a utilajelor de constructii, nr. C9 - Usta cuprinzand consumurile privind transporturile. 
3.La intocmirea propunerii financiare se vor respecta in mod obligatoriu cerintele si modalitatile 
solicitate in caietul de sarcini si anexele aferente acestora. 
4. Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei 
preliminare 
- Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel incat pretul total al ofertei sa acopere toate 
cheltuielile si obligatiile contractului mentionate in, sau care reies din documentatia de atribuire. 
5.Pretul ofertat reprezinta un element esential al propunerii financiare a carui realitate si legalitate va 
fi verificata de catre comisia de evaluare. In acest sens vor fi verificate preturile componente ofertate 
in considerarea art. 137 alin 3 litera c din HG 395/2016 care dispune ca 0 oferta este neconforma 
cand "contine preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate". Acestei 
situatii i se asimileaza si absenta din componenta pretului ofertat a procentului reprezentand profitul. 
6.0fertantul va prezenta indicarea motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt 
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei 
aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-un 
document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente 
Formularul - Declaratie cuprinzand - informatiile considerate confidentiale nu va fi depus, propunerea 
tehnica fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public. Ofertantii vor ave a in vedere prevederile art19 din Legea 101/2016 - 
Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba. 
7. Revizuirea pretului contractu lui se va face in conformitate cu clauzele de revizuire mentionate la art 
25 din contract. 
8.Propunerea financiara va fi paginata si va fi insotita de opis. Opisul va fi pagina zero a propunerii 
financiare. 

Modul de prezentare a ofertei 

1.0fertantul va prezenta un (1) exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnica si 
propunere financiara) in original. In cazul in care pe un document, in/sau alaturat continutului se 
opereaza modificari ale continutului initial, in dreptul fiecarei modificari se va mentiona: "modificat de 
(numele si prenumele, in clar), la data de (zi, luna, anul) ", dupa care cel care a operat modificarea va 
semna. 

Nota: Ofertantii au obligatia de a semna numerota si stampila fiecare pagina a ofertei, precum si de a 
prezenta un Opis al documentelor prezentate. 

2. Originalul ofertei va fi redactat cu cerneala neradiabila si semnat de catre 0 persoana sau 
persoanele autorizate de ofertant pe baza unei imputerniciri scrise, depusa de ofertant in oferta sa. 

3. Propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce in plicuri distincte, sigilate si marcate 
corespunzator, astfel: 

Plicul 1: 1 - DOCUMENTE CALIFICARE 

Plicul2: 2 - PROPUNERE TEHNICA 

Plicul3: 3 - PROPUNERE FINANCIARA 

Apoi plicurile trebuie introduse intr-un plic mai mare sau pachet, in afara cazurilor in care volumul 
acestora necesita 0 depunere separata. Pe plicul/pachetul mare (ce va contine plicurile 1, 2, 3) se vor 
mentiona urmatoarele: 

• EXEMPLAR ORIGINAL 
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• Plicurile mari/pachetele continand oferta in original vor fi la randullor introduse intr-un alt plic/pachet 
exterior care se va sigila de catre ofertant. 

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 

1.denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului procedurii pentru care s-a depus 
oferta (Oferta "Contract pentru achizitia de lucrari - "LUCRARI PENTRU MODERNIZARE STADION 
COMUNA CLiNCENI, JUDETUL ILFOV". 

2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa; 

3. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA , ORA 10.00 (se va indica 
data deschiderii indicata in invitatia de participare). 

4. Plicului exterior i se vor atasa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta 
dupa cum urmeaza : 

a). scrisoarea de inaintare ( Formular nr.1) 

b). garantia de participare; 

b). imputernicirea insotita de: 

-copia buletinului sau a cartii de identitate pentru: (1) persoana care reprezinta operatorul economic la 
sedinta de deschidere a ofertelor respectiv (2) a reprezentantului legal/ imputernicitului care 
semneaza documentele in cadrul procedurii. 

5. Ofertele, orice corespondenta si documente legate de procedura de atribuire transmise intre 
ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba 
vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. 

6. Oferta si documentele care insotesc oferta se vor transmite/depune la Sediul autoritatii 
contractante: Registratura Generala - Primaria Comunei Clinceni, Str. Principala nr.1 07 A, Com una 
Clinceni, JUd. IIfov, Romania. 

Ofertantii au obligatia de a respecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli instituite 
prin prezenta documentatie de atribuire. 

Legislatie de referinta: 

• Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrariior de constructii, republicata, cu 
modificarile ~i cornpletarile ulterioare inclusive normele de aplicare 

• Hotararea nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii ~i 
instalatii aferente acestora, cu modiflcarile ~i cornptetarlle ulterioare 

• HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a 
lucrarilor de constructii !?i instatatii aferente acestora 

• LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile 
ulterioare 

• Legea nr. 163/2016 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii 

• HOTARARE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare ~i 
expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor ~i a constructlilor cu modificarile si 
completarile ulterioare 

• LEGEA nr. 90 din 12 iulie 1996 - Legea protectiei muncii cu modificarile si completarile ulterioare 

• LEGEA Nr. 106 din 25 septembrie 1996 - Legea protectiei civile cu modificarile si completarile 
ulterioare 

• P118/99 Normativ de siguranta la foc a constructiltor 

• P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a, lnstalatll de 
detectare, semnalizare ~i avertizare incendiu 
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• P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, lnstalatii de 
Stingere 

• Reglementare tehnica CR-0-2005 din 27 decembrie 2005 "Cod de proiectare. Bazele prolectaru 
structurilor in constructii" 

• Reglementare tehnica CR-1-1-3-2005 din 27 decembrie 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunf 
zapezii asupra constructiilor' 

• OROONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 
nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente 

• LEGE Nr. 64 din 21 martie 2008 cu modificarile si completarile ulterioare privind functionarea Tn 
conditil de siguranta a instalatillor sub presiune, lnstalatllior de ridicat ~i a aparatelor consumatoare de 
combustibil 

• Ordinul nr. 1007/2010 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT A 1-2010 Aparate de lncalzit 
alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale = 400 kW, PT C2-201 0 Arzatoare 
cu combustibili gazo~i ~i lichizi ~i PT C 11-20 10 Sisteme de automatizare aferente centralelor term ice 
~i instalatii de ardere aferente cazanelor 

• PT ISCIR CR4-2010 privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii 
sub presiune, la instalatii de ridicat, la aparate consumatoare de combustibil, la arzatoare cu 
combustibil gazos si lichid si la instalatii/echipamente destinate activitatilor de agreement 

• OROIN nr. 595 din 6 august 2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier 

• PROCEOURA din 19 noiembrie 2007 de emitere a autorizatiei de mediu 

• Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~i continutul-cadru al docurnentatiilor tehnico 
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investltli finantate din fonduri publice 

• OROIN nr. 577 din 29 aprilie 2008 privind aprobarea reqlernentarii tehnice .Norrnativ pentru 
producerea betonului ~i executa rea lucrarilor din beton, beton armat ~i beton precomprimat" 

• Ordinul nr. 901 din 2015 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre 
Inspectoratul de Stat Tn Constructii - I.S.C. pentru docurnentatiile tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investitii finantate din fond uri publice. 

• OROIN nr. 704 din 9 septembrie 2009 privind aprobarea reglementarii tehnice "Cod de proiectare 
seismica - Partea a III - a - Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100- 
3/2008" 

• OROIN Nr. 87 din 6 aprilie 2010 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea 
Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva 
incendiilor. 

• OROIN Nr. 112 din 16 iulie 2014 pentru modificarea ~i completarea Metodologiei de autorizare a 
persoanelor care efectueaza lucrari Tn domeniul apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul 
ministrului adrninistratiei ~i internelor nr. 87/2010. 

• Ordinul ANRE nr. 45/2016 - aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care 
proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice 

• Legea energiei electrice ~i a gaze lor naturale nr. 123/2012 

• OROIN nr. 1372 din 30 aprilie 2010 pentru completarea Reglementarii tehnice "Cod de proiectare 
pentru structuri din zidarie", indicativ CR 6-2006, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, 
constructiilor si turismului nr. 1.712/2006 

• Normativ pentru proiectarea, executia ~i exploatarea instalatillor electrice aferente cladirilor NP 17- 
2011 

• Normativ de siquranta la foc a constructillor, indicativ P118/99 

• Norme tehnice privind ignifugarea materialelor ~i produselor combustibile din lemn ~i textile utilizate in 
construcjli-ind. C 58/1996 
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• OROIN nr. 1524 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale 
standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul prod use lor pentru 
constructii 

• NORME TEHNICE din 5 februarie 2009 PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA SI 
EXPLOATAREA SISTEMELOR OE ALiMENTARE CU GAZE NATURALE NTPEE 

• OROIN Nr. 32/30.08.2012 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea, executla, 
receptia ~i punerea in functiune a instalatillor de utilizare a gazelor naturale 

• Ord. 98/2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea Regulamentului pentru 
autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitaf in domeniul gazelor naturale ~i a 
condititlor - cadru de valabilitate aferente autorlzatiilor 

• REGULAMENT din 30 septembrie 2010 privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri 

• REGLEMENTARI TEHNICE din 22 noiembrie 2010 - Normativ pentru producerea betonului si 
executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarllor 
din beton - indicativ NE 012/2 

• REGULAMENT din 22 decembrie 2010 pentru autorizarea auditorilor energetici 

• OROIN nr. 1005 din 21 februarie 2011 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale 
standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru 
constructii. 

• OROIN nr. 1298 din 28 aprilie 2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, 
aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007 

• OROIN nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier 

• LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor 

• LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind paza obiectivelor, 
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor 

• Hotararea nr. 301/2012 cu rnodificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Normelor 
. metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ~i protectia 
persoanelor 

• HOTARARE nr. 945 din 28 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor 

• HOTARARE nr. 168 din 13 martie 2012 privind completarea art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 
945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de 
crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor 

• OROIN nr. 2463 din 8 august 2013 pentru aprobarea reqlementarii tehnice "Normativ privind 
securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - instalatii de stingere", indicativ P118/2-2013 

• OROIN nr. 2464 din 8 august 2013 pentru aprobarea reqlernentarii tehnice "Cod de proiectare pentru 
structuri din zidarie", indicativ CR 6 - 2013. 

• OROIN nr. 2385 din 26 iulie 2013 privind aprobarea reqlernentarii tehnice "Ghid pentru proiectarea 
structurilor din beton de lnalta rezistenta in zone seismice", indicativ GP 124-2013 

• OROIN nr. 2361 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea reqlernentarii tehnice "Cod de proiectare a 
constructiilor cu pereti structurali de beton armat", indicativ CR 2-1-1.1/2013 

• OROIN nr. 2359 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind 
producerea betoanelor usoare", indicativ C 155-2013 

Anexele sunt parte integranta a prezentului caiet de sarcini, respectiv: 

Anexa 1 - Studiul de Fezabilitate 
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