
FISA DE DATE A ACHIZITIEI

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Denumire oficiala:  UAT – comuna Bărbulești
Adresa: strada șoseaua Urziceni – Ploiești, nr 1141
Localitate:  
Bărbulești

Cod postal: 
927031

Tara: ROMÂNIA

Punct(e) de contact:
In atentia dl. Primar Bacrita Dumitru

Telefon:
+40 243288500

E-mail: primariabarbulesti@yahoo.com Fax:  +40 243288500

Adresa/ele de internet (daca este cazul):
Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): 
Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
Alte informatii pot fi obtinute la:

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.I
Caietul de sarcini, documentatia specifica (pentru concesiuni) si/sau documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru 

dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.II
Ofertele/proiectele sau solicitarile/cererile de participare sau candidaturile trebuie transmise la:

□ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

□ Altele: completati anexa A.III
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile : □□ (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor)      – 3 zile

I.1.2)    Adresa la care se transmit ofertele:

In SICAP sau la sediul Primariei Barbulesti din comuna Barbulesti, jud.Ialomita, str.Principala,nr.1146

I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

Primaria Barbulesti sau SICAP

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE 
PRINCIPALE)
□ Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv 

subdiviziunile regionale sau locale ale acestora

□ Agentie/birou national sau federal

x  Colectivitate 

□ Agentie/birou regional sau local 

□ Organism de drept public 

□ Institutie/agentie europeana sau organizatie europeana

□ Altele (precizati): —————————

x  Servicii publice generale

□ Aparare

□ Ordine si siguranta publica

□ Mediu

□ Afaceri economice si financiare

□ Sanatate

□ Constructii si amenajari teritoriale

□ Protectie sociala

□ Recreere, cultura si religie

□ Educatie

□ Altele (precizati): —————
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante                                              da □ nu □

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
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 „MODERNIZARE STRAZI/DRUMURI COMUNALE” ÎN COMUNA BĂRBULEȘTI, JUDEŢUL 

IALOMIȚA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor 
a) Lucrari                                   x B) Produse                                    □ c) Servicii                                      □

Executare                                 x

Proiectare si executare              □

Executarea, prin orice               □

mijloace, a unei lucrari,

conform cerintelor

specificate de autoritatea

contractanta

Cumparare                                     □

Leasing                                          □

Inchiriere                                       □

Inchiriere cu optiune de                □

cumparare

O combinatie intre acestea            □

Categoria serviciilor

Locul principal de executare

Str.: Izvorului2, Iudeilor2, Iudeilor3, 

Iudeilor4, Iudeilor5, Milei, Milei2, 

Laudei, Luminii, Calatori2, 

Lagamantului2, Legamantului3, 

Legamantului4, Legamantului5, 

Legamantului6, Soarelui5, Soarelui4, 

Unitatii, Levitilor, Altarelor, Sperantei, 

Campului2, din Com. Bărbulești, Jud. 

Ialomița 

Cod NUTS 0315

Locul principal de livrare

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

Cod NUTS □□□□□□

Locul principal de prestare

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

Cod NUTS □□□□□□

II.1.3) Procedura implica

Un contract de achizitii publice                                                                 x

Punerea in aplicare a unui sistem de achizitie dinamic (SAD)                 □

Incheierea unui acord-cadru                                                                      □ 

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru (dupa caz)
Acord-cadru cu mai multi operatori economici          □

Numarul □□□ sau, dupa caz, numarul maxim □□□ de participanti la 

acordul-cadru preconizat

Acord-cadru cu un singur operator economic             □

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru       

da □ nu □

Daca DA,

Reluarea competitiei se va face in SEAP:

                    da □ nu □
Durata acordului-cadru: Durata in ani: □□ sau in luni: □□□

Justificarea unui acord-cadru a carui durata depaseste patru:

Dacă durata acordului-cadru depășește 4 ani:

Estimarea valorii totale a achizitiilor pentru intreaga durata a acordului-cadru (dupa caz; numai in cifre):

Valoarea estimata fara TVA: _________________                                                                 Moneda: ________ sau intervalul: 

intre _____________ si _______________                                                      Moneda: ________

Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): __________
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

    Strazile  care  constitue  obiectul  prezentei  documentatii  sunt  drumuri  publice  ce  apartin
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domeniului  public  al  comunei  apartinatoare  si  se  incadreaza  la  clasa  tehnica  IV  si  V,

corespunzatoare unei viteze de 30-50 km/ora.

  Strazile se incadreaza in clasa de trafic redus, alcatuit in principal din turisme si biciclete, iar

categoria de importanta este “C” constructii de importanta normala, conform HGR 261/94 si Ord.

31 / N/ 1995 MLPAT.

  Amplasamentul  strazilor   este  limitat  de  proprietatile  riveranilor,  latimea  platformei  fiind

variabila intre 2.00 m – 6.00 m.

Strazile  ce fac obiectul  prezentului  studiu,  au o lungime insumata de 1,76 km supusi

analizei.

Lucrarile prevazute a fi efectuate in vederea reabilitarii si modernizarii acestora sunt:

a) Scarificarea, nivelarea si compactarea patului drumului in vederea asternerii stratului de

piatra sparta de 12 cm grosime;

b) Asternerea stratului superior de fundatie din piatra sparta de 12 cm pe toata suprafata

platformei  si  compactarea  acestuia  corespunzator  normelor  tehnice  in  vigoare  in  corelare  cu

prevederile caietelor de sarcini;

c) Curatarea intregii suprafete a strazilor prin suflare; 

d) Amorsarea cu amorsa bituminoasa cationica de 0.09 kg/mp in vederea asternerii stratului

de uzura;

e) Asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BA16 de 5 cm;

f) Profilarea acostamentelor si inchiderea acestora cu piatra sparta;

g) Amenajarea strazilor laterale pe o lungime de 5 - 10 m cu acelasi sistem rutier ca si al

strazilor ce fac obiectul prezentei documentatii;

Alte lucrari conexe necesare a fi luate in considerare la efectuarea lucrarilor de reabilitare

a strazilor sunt organizarea de santier si semnalizarea pe timpul executiei a lucrarilor.

Valoarea totala estimata a contractelor de lucrări:   
Valoarea totala  estimata a  contractului  este  de  422.063.82 lei  fără TVA,  rezultata  din  insumarea valorilor
conform capitolelor devizului general .
-
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

Vocabular principal
Obiect principal 45.23.31.20-6 Lucrari de constructii de drumuri 

(Rev.2)

Obiect(e) suplimentar(e) □□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice (GPA)                da □ nu □

II.1.8) Impartire in loturi  

                                                                                                                                                                                      da  □        nu x
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□ un singur lot                                  

□ Numărul maxim de loturi care poate fi atribuit unui
singur ofertant: [         ]

□  Autoritatea  contractantă  își  rezervă  dreptul  de  a
atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi
sau grupe de loturi:

     □ toate loturile         

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)                                                                             

 da □ nu □

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIULCONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)

- lungimea strazilor: 1,76 km;

- suprafata parte carosabila: 5.805 mp;

- suprafata acostamente: 1.637 mp;

- indicatoare de circulatie – 25 buc;

Valoarea totala estimata a contracteluir de lucrări:   
Valoarea totala estimata a contractului este de 422.063,82 lei fără TVA, rezultata din insumarea valorilor
conform capitolelor devizului general aferent.
Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei de executie, se va face numai in conditiile 
prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. 
Modificarea contractului in cursul perioadei de executie, astfel decat in cazurile si in conditiile prevazute la 
art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in 
conformitate cu dispozitiile legii.

Dupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre):              422.063,82             Moneda:  lei

sau intervalul: intre _______________ si _______________                                               Moneda: __________

II.2.2) Optiuni (dupa caz)                                                                                                                        

da □ nu □

Daca da, valoarea se va completa in mod obligatoriu numai ca interval valoric

Daca da, descrierea acestor optiuni: 

Daca se cunoaste, calendarul prevazut de aplicare a respectivelor optiuni:

in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
Numarul de prelungiri  posibile (dupa caz): □□□ sau interval: intre □□□ si □□□

Daca se cunoaste, (în cazul contractelor de produse sau de servicii care pot fi prelungite, calendarul prevăzut al 

contractelor ulterioare: in luni: □□ sau in zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)
II.2.3) Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz, in cazul 

contractelor de concesiuni)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata in luni: 12 sau in zile: □□□□  (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau 

lucrarilor)

 

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea pretului contractului                                                                                                    da x  nu □

Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii, se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o
modificare  substantiala  a  contractului  prin  incheierea  unui  act  aditional  la  contract.  Ajustarea
pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificarilor
legislative  sau a emiterii de către autoritățile locale a unor acte administrative care au ca obiect
instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în
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creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)

III.1.1.a) Garantie de participare                                                                              da□  nu x

III.1.1.b) Garantie de buna executie                                                                                                     da x          nu □
Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna 
executie,  in cuantum de 10% din valoarea ofertata, fara TVA, constituita in conformitate cu prevederile art. 
39 si 40 din HG nr. 395/2016.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

 buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul (dupa caz)

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale (dupa caz)                                da □ nu □

Daca da, descrierea acestor condiții__________________________________

III.1.5. Legislatia aplicabila

a) Legea 98/2016 privind achizitiile publice, 
b) HG 395/2016 privind normele de metodologice de aplicare a legii 98/2016.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului 

sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Motive de excludere 
Ofertantii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 si 
art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, 
subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din 
documentatia de atribuire. 
Declaratie pe proprie raspundere prin care ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in 
situatiile prevazute la art. 60  din Legea nr. 98 / 2016. Aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea 
ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie 
prezentate, numai la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii 
ofertelor.
Aceste documente pot fi:
Pentru persoane juridice/fizice romane:
- certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate (din acest certificat 
trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia);
- certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local 
(din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia);
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în 
cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
Pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa 
dovedeasca indeplinireaobligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate
cu legislatia din tara de rezidenta.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la 
art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Dupa caz, alte documente edificatoare.

Nota: 
Operatorii economici vor utiliza forma editabila a DUAE pusa la dispozitie in cadrul documentatiei de atribuire de 

autoritatea contractanta.               

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de 
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rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de 
anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatea ce face obiectul 
contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii 
economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. 
Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației
lor la nivelul unui DUAE distinct.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat 
constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza 
sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul 
intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie 
reale/actuale la data prezentarii acestuia.
2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente 
similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o 
traducere autorizata a acestora în limba româna.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

 
(2)  Autoritatea/Entitatea  contractantă  va  explicita  similaritatea  obiectului
contractului  într-o  manieră  care  să  reflecte  categoriile/tipurile  de
produse/servicii/lucrări de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul
contractului de achiziţie publică/de achiziţie sectorială/acordului-cadru ce urmează
să fie atribuit, utilizând o descriere generală, raportată la sectorul/domeniul în
care  se  încadrează  acesta.  Se  vor  evita  formulările  de  tipul  „ofertantul  a
executat/prestat lucrări/servicii similare celor prevăzute în contract ......“ sau
„a furnizat produse care se încadrează în categoria/clasa CPV XXXXX“.

Bună  practică:  demonstraţi  experienţă  în  activităţi  având  ca  obiect  amenajarea
teritoriului sau lucrări de geniu civil, cum ar fi lucrări de construire şi/sau de
modernizare şi/sau de reabilitare de drumuri şi/sau de străzi, sau lucrări pentru
realizarea de parcări similare din punctul de vedere al complexităţii cu cea care
face obiectul achiziţiei.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru 

evaluarea respectarii cerintelor mentionate 

 

Modalitatea de indeplinire 

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea 
respectarii cerintelor mentionate 
Experienta similara:
Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani. Lista
va contine denumirea lucrarii, perioada de executie, beneficiari, 
indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau 
clienti private.

Pentru sustinerea experientei similare, ofertantul trebuie sa faca 
dovada ca a executat lucrari în domeniul infrastructurii de 
transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de 
vedere al complexitatii si/sau utilitatii, cu lucrarile ce fac obiectul 
prezentei achizitii.
 NOTA: prin lucrari în domeniul infrastructurii de transport rutier
sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al 
complexitatii si/sau utilitatii se întelege lucrari de constructie/ 
modernizare/reabilitare/reparatii aferente unor drumuri care se 
încadreaza cel putin în clasa tehnica V conform legislatiei în 
domeniu. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantii vor depune 
certificate/documente (constatator /recomandare /proces verbal 
de receptie) prin care sa confirme lucrarile similare cu obiectul 
contractului, executate in ultimii 5 ani de la data limita stabilita 
pentru depunerea ofertei , continând referiri la beneficiarul 
contractului, tipul contractului, perioada in care au fost executate

Modalitatea prin care poate fi demonstrata 
indeplinirea cerintelor: 

Se va completa si prezenta DUAE in conformitate cu
art. 193-195 din Legea 98/2016. Documentele care 
sustin cele declarate in DUAE se vor prezenta, la 
solicitarea autoritatii contractante, doar de catre 
ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea 
criteriului de atribuire
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lucrarile. 
Informatii privind tertii sustinatori.
 1. Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui tert 
în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la 
capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor 
juridice existente între operatorul economic si tertul respectiv. 
2. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza 
capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea 
acordata de catre un tert, atunci operatorul economic are 
obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate 
masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la 
resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din 
partea tertului. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul 
are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre 
tertul sustinator, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul 
sustinator va asigura îndeplinirea propriului angajament de 
sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul 
angajament. 
3. Autoritatea contractanta verifica daca tertul care asigura 
sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la
capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile 
relevante privind capacitatea sau nu se încadreaza în motivele de 
excludere prevazute la art. 60, 164, 165 si 167. 
4. În cazul în care operatorul economic demonstreaza 
îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si 
profesionala invocând sustinerea unui tert, DUAE include 
informatiile cu privire la tertul sustinator. 
- Odata cu depunerea DUAE operatorul economic va prezenta
angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele 
anexe la angajament transmise de catre tert/terti 
sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va 
materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de 
asociere si acordul de subcontractare. Documentele 
justificative care probeaza cele asumate de angajamente/ 
acorduri vor fi solicitate doarofertantului declarat 
castigator, la solicitarea autoritatii contractante.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul 
economic  are, eventual, intentia sa o subcontracteze. 
1.Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în 
oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le 
subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor 
propusi. 
2.Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de 
excludere prevazute la art. 60, 164, 165 si 167 în legatura cu 
subcontractantii propusi.; 
3.În cazul în care este identificata o situatie de excludere, cu 
aplicarea în mod corespunzator a dispozitiilor art. 171 din Legea 
nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului o 
singura data sa înlocuiasca un subcontractant în legatura cu care 
a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. 
4. În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa 
subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si 
informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. 

Modalitate de îndeplinire:  
DUAE se  va  completa  de  ofertant,  în  care  se  vor
include  informațiile  cu  privire  la  existența  unei
susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în
vedere de acesta pentru a accesa în orice moment
resursele  necesare,  la  care  se  atașează  DUAE  și
angajamentul  ferm  ale  terțului  susținător/
angajamentele  ferme  ale  terților  susținători  din
trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții
susținători  vor  asigura  îndeplinirea
angajamentului. 

Subcontractantul va prezenta DUAE doar în scopul
demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.

Autoritatea  contractantă  poate  respinge
subcontractantul propus dacă acesta se încadrează
printre  motivele  de  excludere  și  solicită
candidatului/ ofertantului  o  singură  dată  –
înlocuirea  acestuia  și  prezentarea  unui  alt
subcontractant.

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calitatii

Informatii si/sau 

nivel(uri) minim(e) 

necesare pentru 

evaluarea respectarii 

cerintelor mentionate 

Modalitatea de indeplinire

III.2.4) Contracte rezervate (dupa caz)                                                                                                  da □ nu □
Contractul este rezervat unor ateliere protejate                                                                                                      □

Contractul va fi executat numai in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate                         □
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III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii                                       da □ nu □

Daca da precizati actele cu putere de lege si actele administrative aplicabile:

Dupa caz,  mentionati care profesie (concurs de solutii) 

_________________________________________________________________________________________

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile                                            da □ nu □

profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea

serviciilor respective

SECTIUNEA IV: PROCEDURA 
IV.1)  PROCEDURA DE ATRIBUIRE

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare 

In conformitate cu art.7, alin.5 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are dreptul de a achizituiona direct produse sau servicii in care valoarea 

fara estimata a achizitiei fara TVA, este mai mica de 135.060 lei , respectiv lucrari in care valoarea estimata a achizitiei fara TVA, este mai mica de 

450.200 lei.  

  In  

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire                                           Offline  X     On line    
IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitație deschisă □

○ Justificare pentru alegerea licitatiei accelerate :

Licitație restrânsă □
Licitație restrânsă accelerată □

Justificare pentru alegerea licitatiei restrânse accelerate
Negociere competitivă   □

Au fost deja selectati candidati                                                                                                                 da □ nu □

Daca da, indicati numele si adresa operatorilor economici selectati deja in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare

          
Negociere competitivă accelerată □

Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:
Dialog competitiv □

Parteneriat pentru inovare □

Procedură simplificată     □        

□ Mai multe etape

 Justificare pentru accelerarea procedurii : 

Concurs de soluții      □                                                                                                                  Deschis  □   Restrans □

Numărul de participanți estimat □□□               sau                            numarul minim □□□ / numarul maxim □□□

IV.1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe

(licitatie restransa si negociere competitivă , dialog competitiv)

Numar de operatori economici preconizat □□□

sau Numar minim preconizat □□□ si, dupa caz, numar maxim □□□

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului (negociere, dialog competitiv)

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a                                                     da □ nu □

reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor
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care trebuie negociate

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE /CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 
(concurs de solutii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (dupa caz,bifati rubrica sau rubricile corespunzatoare sau enumerati criteriile 

de atribuire )

x  Cel mai mic pret 
sau

 

□ criteriile mentionate in continuare (criteriile de atribuire trebuie indicate impreuna cu ponderarea

sau in ordine descrescatoare a prioritatii,  in cazul in care nu se poate realiza ponderarea din

motive demonstrabile)

□ criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la

negociere sau in documentul descriptiv
Criterii Pondere Intra in 

licitatie 

electronica

/reofertare

SICAP 
1. Nu  
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
2. Nu 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul
3. Nu 
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

(  )
Intra in licitatie electronica / reofertare

(  )
Direct proportional

(  )
Invers proportional

Punctaj maxim component tehnica □□□ 
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica                                                                                         nu □
IV.2.3. ”Numele participantilor deja selectati ( in cazul unui concurs de solutii restrans)” 

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta (dupa caz)

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract                                da □ nu □

Daca da,

Anunt de intentie                  □              Anunt despre profilul cumparatorului □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Alte publicari anterioare (dupa caz) □

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Numarul anuntului in JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa)

Anunt de intentie 

Numarul si data publicarii in SICAP

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
ES   BG   CS   DA   DE   ET   EL   EN   FR   IT   LV   LT   HU   MT   NL   PL   PT   RO   SK   SL   FI   SV

 □     □      □      □      □      □      □     □      □     □     □      □      □      □      □      □      □     x      □     □     □     □

Altele: ____________________________________________________________________________-

Moneda in care se transmite oferta financiara (in cazul procedurilor online sau offline cu etapa finala de L.E.  
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta durata in luni: □□□ sau in zile: 
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120 (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Recompense si juriu ( in cazul unui concurs de solutii)
IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime                                                                                             da □         nu □

Daca da, numarul si valoarea primelor care urmeaza sa fie acordate (dupa caz)
IV.3.8.2) Detalii privind platile catre toti participantii (dupa caz)
IV.3.8.3) Contracte atribuite in urma concursului: Contractele de servicii atribuite in urma concursului vor fi 

atribuite castigatorului sau unuia dintre castigatorii concursului                                                                 da □         nu □ 
IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractanta/entitatea contractanta           da □         nu □
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectati (dupa caz)

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

La întocmirea propunerii tehnice se va tine cont de caietele de sarcini pentru lucrarile respective, caiete de sarcini 
intocmite de proiectant si care fac parte integrantă din documentatia de atribuire. 

Propunerea tehnica va contine: 
- O descriere detaliata sub forma unui memoriu tehnic a lucrarilor care se vor executa, din care sa rezulte 

îndeplinirea tuturor cerintelor din caietul de sarcini. Ofertantul va prezenta în detaliu resursele materiale, umane si 
tehnice alocate în vederea executiei lucrarilor. 

- Graficul fizic de executie - pentru a demonstra incadrarea in termenul estimat de executie. În acest sens, graficul 
fizic de executie a lucrarii se va întocmi tinându-se seama de resurse, de tehnologia de executie si de contractele aflate 
în derulare. Graficul va ilustra programarea activitatilor, va evidentia alocarea specifica a resurselor umane si 
materiale (utilaje, dotari, facilitate de productie, etc.), fiind obligatorie probarea capacitatii tehnice.(se va nominaliza 
pentru resursele umane echipa de lucru – sef santier, responsabil cu calitatea, responsabil tehnic cu execuția, 
responsabil SSM, iar pentru resursele materiale si dotari se vor nominaliza principalele dotari, echipamente si utilaje 
pe care le va utiliza, conform tehnologiei de executie propusa.)

- Programul calitatii propus pentru executia lucrarii care trebuie sa cuprinda: planul de asigurare a calitatii 
lucrarilor pe timpul executiei; planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru obiectivul de 
investitie; lista procedurilor tehnice de executie din cadrul manualului integrat al sistemului calitatii. 

- Se va preciza obligatoriu in cadrul propunerii tehnice perioada de garantie acordata lucrarilor care nu trebuie sa 
fie mai mica de 36 luni (categoria C de importanta a constructiei). 

-  Se vor prezenta devizele oferta - fara valori. 
-  Se vor prezenta extrasele de resurse: materiale, mână de lucru, utilaje și transporturi(C6,C7,C8,C9) pentru fiecare 

categorie de lucrări. 
- Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care atesta faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de 

Legea nr. 319/2006, care are ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in 
munca a lucratorilor.

- Se vor preciza în oferta furnizorii de materiale implicati în contract: - numele, datele de contact si reprezentantii 
legali ai furnizorilor de resurse principale. 
    Ofertantul are obligatia să indice, în cadrul ofertei, faptul că la elaborarea acesteia a ţinut cont de obligaţiile 
relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de munca.. Institutiile competente de la care operatorii economici 
pot obtine informatii referitoare la reglementarile referitoare la conditiile de mediu, social si al relatiilor de munca : 

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 
- Ofertantul are obligatia să indice, motivat, informatiile din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate

sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, asa cum se mentioneaza in art 123, alin (1) din HG 395 /
2016. Având în vedere ca Dosarul Achizitiei este un document de interes public, ofertantul va marca distict paginile din 
documentele prezentate care au caracter “CONFIDENTIAL”. Aceste documente se vor constitui intr- un fisier separat, 
marcat corespunzător – DOCUMENTE CONFIDENȚIALE. In situația in care operatorul economic nu va proceda in 
acest fel autoritatea contractanta nu va putea fi trasa la raspundere de eventuala incalcare a caracterului confidențial 
al documentelor respective, deoarece informatiile (documentele) confidentiale nu au putut fi separate de restul 
informatiilor (documentelor).

 - Ofertantul are obligatia să indice, modul in care va fi constituita garantia de buna executie a contractului in cazul
in care oferta va fi declarata castigatoare. 

-  Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza 
sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi - numele, datele de contact si 
reprezentantii legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si 
ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii 
Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale. 
     Propunerea tehnica va mentiona si partea pentru organizarea de santier, care va cuprinde: schite, documente  din 
care sa rezulte locatia si suprafetele alocate organizarii de santier; posibilitatea de utilizare a terenului afectat, locatia
sau zona de colectare si depozitare a reziduurilor si materialelor nedorite si modul de organizare propus, cu detalierea 
caracteristicilor conditiilor privind asigurarea amplasamentului (sediul principal al santierului, statii, depozite, 
laboratoare, birouri, instalatii, echipamente, conditii de cazare) pentru organizarea de santier si ale facilitatilor 
precum si a modalitatii de acces de la organizarea de santier la traseul proiectului. Ofertantul va prezenta pentru 
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organizarea de santier, liste de cantitati proprii (inclusiv deviz oferta) sub articole de deviz  relevante, cu incadrare in 
valoarea estimata de la sectiunea II.5.1.; precum si descrierea modului de asigurare a utilitatilor necesare bunei 
functionari a santierului. In cazul in care propunerea tehnica nu va contine toate elementele specificate mai sus, 
propunerea tehnica va fi considerata neconforma. 

- Propunerea tehnica va cuprinde proiectul de contract însusit. Ofertantul va prezenta Proiectul de contract din 
Documentatia de atribuire cu mentiunea “Am citit si suntem de acord fără rezerve cu termenii si clauzele contractuale 
obligatorii prevăzute în « Proiectul de contract » din Documentatia de atribuire si consimtim că, în cazul în care oferta 
noastră este stabilită ca fiind câstigatoare să semnăm contractul de achizitie publică în conformitate cu prevederile 
din Documentatia de atribuire”.  ATENTIE ! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, insusirea clauzelor 
contractuale obligatorii trebuie sa fie facuta de catre fiecare asociat

Eventualele amendamente la clauzele contractuale se pot formula sub formă de solicitări de clarificări, prin 
intermediul SEAP, inainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, pentru a putea fi aduse la cunostinta 
tuturor operatorilor economici interesati. Nu vor fi acceptate propuneri de modificare a clauzelor contractuale care 
sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.

Toate paginile Propunerii Tehnice se vor numerota, de la pagina „0” (pagina opis) la pagina „n” (ultima pagină a 
exemplarului), se stampilează, se semnează de către reprezentantul legal (sau persoana împuternicita)si se semnează 
electronic. 

Ofertantul are dreptul de a transmite propunerea tehnica specifică lucrărilor ofertate in format electronic si numai 
pană la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în invitatia de participare de pe site-ul primariei Barbulesti

Datele furnizate în acest capitol reprezintă angajamente ferme; în situatia în care oferta este declarată 
câstigatoare, dupa semnarea contractului, nerespectarea acestor angajamente pe parcursul derularii contractului, 
duce la aplicarea clauzelor referitoare la reziliere si/sau penalitati.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiara va contine: 
- Formularul de oferta. Pretul din formularul de oferta va reprezenta pretul total al executarii contractului in 
conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, si va fi exprimat in lei fara tva. In formularul de oferta se va 
evidentia pretul executiei lucrarilor incluzand organizarea de santier (daca se considera necesar), conform caietului de 
sarcini (fara eventualele suplimentari pe art 104 din L98/2016) si fara TVA.
 - Formular - Anexa La Formularul De Oferta Lucrari.
- Pentru Organizarea de santier (daca se considera necesar) se vor prezenta devizele oferta ]n baza listelor de cantitati 
de lucrari OS (organizare de santier).

- Ofertantul are obligatia să indice, motivat, informatiile din propunerea financiara care sunt confidentiale, 
clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, asa cum se mentioneaza in art 123, alin (1) din 
HG 395 /2016. Având în vedere ca Dosarul Achizitiei este un document de interes public, ofertantul va marca distict 
paginile din documentele prezentate care au caracter “CONFIDENTIAL”. Aceste documente se vor constitui intr- un 
fisier separat, marcat corespunzător – DOCUMENTE CONFIDENȚIALE. In situația in care operatorul economic nu va 
proceda in acest fel autoritatea contractanta nu va putea fi trasa la raspundere de eventuala incalcare a caracterului 
confidențial al documentelor respective, deoarece informatiile (documentele) confidentiale nu au putut fi separate de 
restul informatiilor (documentelor).

 - În pretul contractului vor fi incluse si cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz 
(deseuri, pamânt, asfalt, beton etc.). 
- În privinta transporturilor aferente realizarii obiectivului, facem precizarea ca fiecare ofertant poate avea propriile 
distante de transport in functie de furnizorii proprii, respectand articolele din listele de cantitati din documentatia 
tehnica (tipul de mijloc de transport si cantitatea). Ulterior nu se vor accepta suplimentari ale cheltuielilor de transport 
rezultate din acest motiv. 

- Ofertantul îsi va întocmi oferta în baza listelor de cantitati de lucrari puse la dispozitie de achizitor in 
documentatia tehnica, 

 - Perioada de valabilitate a ofertei: 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei. 
- Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel încât pretul total al ofertei sa acopere toate obligatiile 

contractantului mentionate în Caietele de sarcini/proiect, sau care reies din documentele licitatiei pentru întreg 
ansamblul lucrarilor descrise în documentatie..

- Costul probelor, încercarilor si verificarilor, prevazute în documentatie, inclusiv al manoperei aferente acestora 
vor fi suportate de ofertant, care va elibera buletine de verificare. 

- Propunerea financiară   trebuie să se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea 
contractului de achizitie publică .

Toate paginile Propunerii Financiare se numerotează de la pagina „0” (pagina opis) la pagina „n” (ultima pagina a 
exemplarului)se stampileaza, se semneaza de catre reprezentantul legal (sau persoana împuternicita), apoi semneaza 
electronic. 

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
- Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia să se 
inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP). 
- Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  Ofertele pot fi depuse in SEAP,  dar si la sediul primariei Barbulesti,pană 
la data si ora limită precizate in invitatia de participare de pe site-ul primariei.
- Adresa la care se depune oferta este Primaria Barbulesti, jud.Ialomita, str.Principala, nr.1146 . Documentele de 
calificare/documentul unic de achizitie european (DUAE),

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
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VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC (dupa caz)                                                                          da □ nu □

Daca da, precizati perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare: _____________________________
VI.2) Contractul/Concursul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare                 da □ nu □

Daca da, trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):_________________________________________

Tipul de finantare: 

Cofinantare                                      □

Credite externe cu garantia statului □

Fonduri europene                            □             Daca da, numele fondului (se va selecta obligatoriu din lista disponibila)

Alte fonduri.                                    □

 Principalele programe pentru perioada de programare 2014-2020:
1. Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 
2. Programul Operațional Competitivitate
3. Programul Operaţional Capacitate Administrativă 
4. Programul Operaţional Capital Uman
5. Program Operational Infrastructur Mare
6. Programul Operaţional Regional
7. Programului Național de Dezvoltare Rurală 
8. Programul Operational pentru Pescuit și Afaceri Maritime
9. Altele - Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.etc.

Atenție!
! Informațiile completate la această secțiune se vor corela cu informațiile de la secțiunea III.1.2) Principalele 
modalități de finanțare și plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante.
! Dacă contractul este cofinanțat din fonduri comunitare se va bifa obligatoriu DA” la rubrica „Contractul se 
înscrie într-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare“ și nu se va bifa “cofinanțare”.

VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)

!  Dimensiunea  maximă  permisă  a  fișierelor  încărcate  SEAP este  de  max.40Mb,  numărul  acestora  fiind

nelimitat
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac 
Adresa:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti
Localitate:  Bucuresti Cod postal:  030084 Tara:  Romania
E-mail: office@cnsc.ro Telefon:  +40 213104641
Adresa Internet (URL) 
http://www.cnsc.ro

Fax:  +40 213104642 / +40 
218900745

Organismul competent pentru procedurile de mediere (dupa caz)
Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate: Cod postal: Tara:
E-mail: Telefon:
Adresa Internet (URL) Fax:
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac (completati rubrica VI.4.2 SAU, dupa caz, rubrica VI.4.3)

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art 8 din Legea nr.101/2016.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Denumire oficiala: Secretariatul Primăriei Barbulesti
Adresa: strada soseaua Urziceni – Ploiesti, nr 1141
Localitate:  
Barbulesti 

Cod postal: 
9270…..

Tara: ROMÂNIA

E-mail: ... Telefon:
+40 243……………..
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Fax:  +40 243……………….
Adresa Internet (URL) Fax:
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ANEXA A
ADRESE SUPLIMENTARE SI PUNCTE DE CONTACT

I) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII
SUPLIMENTARE

Denumire oficiala:
Adresa:
Localitate: Cod postal: Tara:
Punct(e) de contact:

In atentia:

Telefon:

E-mail: Fax:
Adresa Internet (URL):

II) ADRESE SI PUNCTE DE CONTACT DE LA CARE SE POT OBTINE CAIETUL DE
SARCINI  SI  DOCUMENTELE  SUPLIMENTARE  (INCLUSIV  DOCUMENTELE
PRIVIND UN DIALOG COMPETITIV SAU UN SISTEM DE ACHIZITIE DINAMIC)

Denumire oficiala:PRIMARIA BARBULESTI
Adresa: STR.PRINCIPALA, NR.1146, JUD.IALOMITA
Localitate:BARBULESTI Cod postal:927031 Tara:ROMANIA
Punct(e) de contact:

In atentia: BACRITA DUMITRU

Telefon:0725573323

E-mail:primariabarbulesti@yahoo.com Fax:0243288500
Adresa Internet (URL):

III)  ADRESE  SI  PUNCTE  DE  CONTACT  LA  CARE  TREBUIE  EXPEDIATE
OFERTELE/CERERILE DE PARTICIPARE

Denumire oficiala:PRIMARIA BARBULESTI
Adresa: STR.PRINCIPALA, NR.1146, JUD.IALOMITA
Localitate:BARBULESTI Cod postal:927031 Tara:ROMANIA
Punct(e) de contact:

In atentia:BACRITA DUMITRU

Telefon:0725573323

E-mail: Fax:0243288500
Adresa Internet (URL):
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ANEXA B
INFORMATII PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

 DENUMIRE  „MODERNIZARE  DRUMURI  DE  INTERES  LOCAL”  ÎN  COMUNA  BĂRBULEȘTI,
JUDEŢUL IALOMIȚA – strada: Izvorului 2, Iudeilor 2, Iudeilor 3, Iudeilor 4, Iudeilor 5, Milei, Milei 2, Laudei,
Luminii, Calatori 2, Legamantului 2, Legamantului 3, Legamantului 4, Legamantului 5, Legamantului 6, Soarelui
5, Soarelui 4, Unitatii, Levitilor, Altarelor, Sperantei, Campului 2 din comuna Barbulesti, judetul Ialomita

1) DESCRIERE SUCCINTA

Ca solutie de interventie  se recomanda realizarea unei nivelete a  drumurilor care sa asigure

scoaterea  acestora  de sub influenta  apei  si  evitarea  degradarilor  datorate  fenomenului  de

inghet- dezghet.

  Pentru aceste strazi se impune completarea pietruirii existente cu un strat de piatra sparta in

grosime min de 12 cm astfel încât grosimea minimă a stratului de fundaţie din materiale

granulare  a  drumului  reabilitat  să  asigure  structura  împotriva  degradărilor  datorate

fenomenului de îngheţ - dezgheţ,  o capacitate portantă corespunzatoare,  dar şi să permită

realizarea unor intervenţii viitoare asupra structurii  rutiere doar la nivel de îmbrăcăminte.

Dupa  asigurarea  unei  fundatii  corespunzatoare  a  drumului   se  poate  realiza  inchiderea

acestuia cu un strat de beton asfaltic de uzura EB16 rul 50/70 (BA16) de 5cm grosime. 

  Se vor decolmata podetele existente si recomandam beneficiarului realizarea unui sistem de

colectare  si  evacuare  a  apelor  pluviale,  sistem  neinclus  in  prezenta  documentatie  la

solicitarea expresa a beneficiarului de a limita costurile investitiei pentru a se asigura strictul

necesar, respectiv calea de rulare.

  Strazile laterale se vor amenaja pe o lungime de 5 - 10 m prin asternerea acelorasi straturi

ca si pe strada pe care se intervine.

2) CLASIFICARE CPV (VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE)
Vocabular principal Vocabular suplimentar (dupa caz)

Obiect principal 45.23.31.20-6  Lucrari  de
constructii de drumuri (Rev.2)

□□□□-□  □□□□-□

Obiect(e)

suplimentar(e)

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□.□□.□□.□□-□

□□□□-□  □□□□-□

□□□□-□  □□□□-□

□□□□-□  □□□□-□

□□□□-□  □□□□-□
3) CANTITATE SAU DOMENIU

- lungimea strazilor: 1,76 km;

- suprafata parte carosabila: 5.805 mp;

- suprafata acostamente: 1.637 mp;

Daca se cunoaste, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 422.063,82    Moneda: lei

sau intervalul: intre _____________________ si _______________________ Moneda: ___________

(Valoarea se va exprima obligatoriu in moneda in care va fi  exprimata valoarea estimata totala)
4)  INDICATII  PRIVIND O ALTA DURATA A CONTRACTULUI SAU O ALTA DATA DE INCEPERE/DE

FINALIZARE (dupa caz)

Durata in luni: □□ sau in zile: □□□□ 
5) INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND LOTURILE (inclusiv cele referitoare la garantia de participare)
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_Valoarea garantiei de participare (numai in cifre)     Moneda:  
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	FISA DE DATE A ACHIZITIEI
	Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii, se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a contractului prin incheierea unui act aditional la contract. Ajustarea pretului contractului va opera oricand pe parcursul derularii contractului ca urmare a modificarilor legislative sau a emiterii de către autoritățile locale a unor acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului.


