
APROBAT,

CAIET DE SARCINI
Pentru achiziţia Lucrărilor de construire si amenajare a drumurilor locale Laz si Grui

din comuna Vaideeni, judetul Valcea

- ACHIZITIEDIRECTA —

Prezentul Caiet de sarcini cuprinde condiţiile tehnice minimale ce trebuiesc îndeplinite la
executarea lucrărilor de construire si amenajare a drumurilor locale Laz si Grui din comunaVaideeni.

Cap. 1. DATE GENERALE
a)Autoritateacontractanta : PrimăriaComunei Vaideeni, judetul Valcea

b)0biectu1 contractului : Achizitia de lucrari pentru lucrari de construire si amenajare a drumurilor
locale Laz si Grui din comuna Vaideeni, judetul Valcea (se vor executa lucrari de reparatii curente
prin scariticare, reprofilare şi adaos de balast)

clNecesitatea si oportunitatea investitiei:
Degradările existente sunt urmatoarele:

- gropi adanci si denivelari periculoase in platformadrumului
- inexistenţa santurilorpentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumului.

Starea actuală a sistemului rutier nu mai face fata traficului în creştere, confortul si siguranta in
circulatie sunt total nesatisfacatoaredatorită degradării accentuate.

În perioadele ploioase se formează balti care contribuie la degradarea in continuare a
terasamentului dmmului, Fata de cele expuse mai sus pentru îmbunatatirea condiţiilorde trai si munca
ale locuitorilor comunei Vaideeni, accesul mai usor inspre si dinspre proprietatile cetatenilor, se vor
executa lucrari de construire si amenajare/reparare prin scariticare, reprofrlare, adaos de balast si

compactare, asigurandu- se in acest fel o protectie corespunzătoare a factorilor de mediu, sol, apa, si
aer.

d)Amplasamentul lucrării : se vor efectua lucrari la 2 drumuri de interes local in Comuna
Vaideeni, judetul Valcea, satul Izvorul Rece.

Cap. 2. CONDITII TEHNICE
2.1. Traseul

Lucrarile de construire si amenajare prezentate in prezentul caiet de sarcini sunt necesare pe
urmatoarele drumuri satesti de pe teritoriul Comunei Vaideeni, judetul Valcea, sat Izvorul Rece:

- drumul satesc Laz, cu o lungime de cca 829 ml sio latime de cca 5m
- drumul satesc Grui, cu o lungime de cca 850 ml sio latime de cca 5m

Profilul longitudinal se caracterizeazăatât prin declivităţi mici si medii.
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Profilul transversalDrumurile reabilitate sunt de categoria drumuri satesti, conform Inventar
domeniu public al Comunei Vaideeni. Largire, unde este cazul, a platformei drumurilor la 5,0 m.
Sistemul rutier. Sistemul rutier propus, este alcătuit din :

- lucrări de terasamente (tăierea dâmburilor izolate, scarificare şi reprofilare platformă drum
în vederea asigurării circulaţiei şi de evacuare a apelor)

- transport agregate naturale cu funcţia de rezidenţă filtrantă, izolatoare, antigelivă şi
anticapilară, cu aştemere mecanică; grosimea stratului de balast va fi de minim 20 cm;

- compactareadrumului pe toata distanta, pe toata latimea platformei ;
- executare şanţ de scurgere a apelor (manual sau mecanic), funcţie de configuraţiaterenului

(lungime de cca 1.679 metri liniari).

2.2. Scurgerea apelor
Pentru asigurarea scurgerii apelor se vor executa şanţuri de pământ în lungime totală de cca l.679
ml.Executarea santurilor se va face manual sau mecanic, in functie de configuratia terenului.

2.3. Siguranţacirculaţiei
La acest capitol, se solicita lucrări de semnalizare verticală prin montarea de indicatoare rutiere şi
semnalizare orizontală prin marcaje aplicate pe partea carosabilă, pe toată lungimea drumului,
conform SR 1848/20044
a)Devierile şi protejările de utilităţi afectate .' pentru reabilitarea drumului nu sunt afectate utilităţile
din zonă (electricitate, telefonie), deci nu sunt necesare lucrări de deviere sau protejare a acestora,
b)Surse/e de apă, energie electrică, tele/îm, etc. : nu este cazul în situaţia existentă.
c)Căile de acces, căile de comunicatie

Nu există acces pe calea ferată în imediata apropiere a localităţii
d)Protejarea lucrărilor executate şi amaterialclordin şantier Se va asigura prin măsuri tehnice şi
prin măsuri de pază.
e)Serviciile sanitare sunt asigurate în permanenţăde dispensarele comunale.

2.4.Materialele
Agregatelenaturale nu trebuie sa contina corpuri straine, pirite, limonite sau saruri solubile
Se interzice folosirea agregatelor naturale cu un continut de granule constituite din roci alterate,

moi, friabile si poroase.
Determinarea continutului de granule alterate, moi, friabile, poroase si vacuolare se face vizual,

pe fiecare sort analizat, pe probe de minimum 150 granule, prin separarea acestora de restul
granulelort

Lucrările se vor efectua conform prevederilor „Normativul pentru întreţinerea şi repararea
străzilor”, a„Normativului privind lucrările de intretinem si reparare a drumurilor publice" si a
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu, în vigoare în scopul menţinerii stării tehnice
corespunzătoare.

Conditiipentru livrarea si transportul produselor. Documentele obligatoriicare insotesc
produsele sunt:
- factura fiscala;
- avizul de expeditie;
Transportul produselor intră în obligaţia furnizorului şi se va face cu mijloacele de transport ale
acestuia. Autoritatea contractanta va achiziţiona numai cantităţile necesare, fără a fi obligată să
achiziţioneze întreaga cantitate estimată în cadrul documentaţiei de atribuire.

Conditii de testare si receptie. Beneficiarul poate efectua verificările de calitate prevăzute de
reglementăriletehnice învigoare,ori de câte ori consideră necesar, prin încercări propriii
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Cap. 3. PREZENTAREA OFERTE!
Ofemmtul va prezenta oferta financiară în conformitate cu formularul de ofertă anexat prezentei si a
antemas uratoriloraferente.
Criteriu de atribuire este - pretul cel mai scazut. Pretul va fi exprimat în RON, fără TVA, este ferm/
NU se accepta actualizareapretului contractului. La oferta de baza NU se accepta oferte altemative.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile cu posibilitateaprelungirii termenului cu încă 30 zile la
cererea potenţialului beneficiar. Toate costurile pentru pregătirea şi prezentarea ofertei vor fi suportate
de ofertant.
Duraia contractului este de maxim 4 luni.
Limba de redactare a ofertei: română.
Adresa la care se depune oferta: sediul Primăriei din comunaVaideeni, Judeţul Vâlcea.

Anexe:
- Antemasuratori
— Formulare
- Model Contract

VICEPRI ,
Ichim V ' ornel SefBirou Proiecte,

Statie Ileana

p»
L
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FORMULARE
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OPERATORECONOMIC Formular 1

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN ART. 164 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul . reprezentant împuternicit al

, (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
în calitate de (condidat/afermnt/ofermnt asociat/ter]
susţinător al candidatului/afarmntului ! declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile
prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 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 corespunzătoareale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

b)infracţiuni de corupţie, prevăzute de art, 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art, 10-13 din Legea nr.
78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;

c)infmcţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18' 485 din Legea nr.
78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

d)acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art, 37—38 din Legea nr, 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoareale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

a)spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului,
republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr.
535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

Dtraficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009. cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;

g)f'raudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere al societăţii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face
obiectul excluderii aşa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016,

Subsemnatul declar că informaţiile Fumizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documentedoveditoarede care dispunem,

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,

(semnatura autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC Formular 2

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIN NEÎ ADRAREA ÎN ART. 165 ŞI 167 DIN LEGEA 98/2016

Subsemnatul reprezentam împuternicit al
. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în calitate de (candidar/njenant/ojértant asociat/ter)“
susţinător al candidatului/ofertantului ) la procedura de

pentru achiziţia de
, cod CPV , la data de

organizată de (denumireaautorităţii contractante),declar
pe proprie răspunderecă:

1.Nu ne-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat aşa cum aceste obligaţii sunt definite de art. l65„ alin, (1) şi art, 166, alin. (2) din Legea
98/2016.

Z.Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situaţii prevăzute de art. 167, alin (1) din Legea
98/2016, respectiv:

a)nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit arti 51. iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru
prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se constată
încălcarea acestor obligaţii;

h)nu ne aflăm in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supravegherejudiciară sau în încetarea activităţii;
c)nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuţie integritatea, iar autoritatea contractantă

poate demonstra acest lucru prin mice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanţe
judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;

d)nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în caumî;

e)nu ne aflăm într—o situaţie de conflictde interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
0 nu am participat anterioar la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a

concurenţei;
g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de

achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiuneîncheiate anterior,
iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sancţiuni comparabile;

h)nu ne facem vinovaţi de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la sol' '

contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilorde calificare şi
selecţie, am prezentat aceste informatii sau suntem în măsură să prezentăm documentele justificative
solicitate;

i)nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorit i contractante, să obţinem
informaţii confidenţiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire, nu
am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra deciziilor
autorităţii contractante privind excluderea din p ocedura de atribuire a unui operator economic, selectarea
acestuia sau atribuirea contractului de ach ţie publică/amrdului-cadru către respectivul operator
economic,

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente
doveditoarede care dispunem.
Înteleg că în cazul in care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic.

(semnăturaautorizată )
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OPERATORECONOMIC Formular 3

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 59 ŞI 60 DIN LEGEA 98/2016

]. Subsemnatul , reprezentant împuternicit al

, (denumirea/numeleşi sediul/adresa operatorului economic)
în calitate de (candidat/ofertant/ofcrtam asociat/ter;
susţinător al candidatului/ofertanmlui ) la procedura de

, declar pe proprie răspundem, următoarele: cunoscând
prevederile art. 59 şi 60 din Legea nri 98/2016 privind achiziţiile publice şi componenţa listei cu persoanele
ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea
procedurii de atribuire, declar că societatea noastrănu se afiă în situaţia de a fi exclusă din procedură.
Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantăcu privire la organizarea, derularea şi
finalizareaprocedurii de atribuire:
Baluta Achim Daniel- primar
Ichim Vasile Cornel - Viceprimar
Baluta Aehim—Consilier local
AndreescuMariaMagdalena-Consilier local
ApostoloiuRadu Florin- Consilier local
Jianu Dumitru- Consilier local
Vinereanu Adrian- Consilier local
Glavan ConstantinGheorghita-Consilier local
Ciuca Ion Bogdan- Consilier local
Jianu Dumitru- Consilier local
ComanescuMarius Valentin- Consilier local
CandeaAlexandruMadalin- Consilier local
Siiulescu MariusDan- Consilier local
AnicaDumitru- Consilier local
Cojocaru Luminita-Contabil
HuruialaNicolae- Secretar
Statie Ileana* Consil ier juridic
ApostoloiuDenisa— consilier
DeaconescuClaudiu * inspector
AlbuicaConstantin - inspector
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
2. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor
interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a
contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării
contractului de achiziţie publică, având în vedere şi prevederileart. 61 din Legea nr. 98/2016.

Subsemnatul declar că informaţiile fumizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice
documente doveditoarede care dispunem.

Inteleg 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.

(semnatura autorizată)
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Formular nr. 4Operator economic
(denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DECARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREACORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al… ..........................................(denumirea/numele <$i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propriaraspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca dateleprezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca infomatiile furnizate sunt complete si corecte infiecare detaliu şi inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, inscopul verificarii şi confirmarii declaratiilor, situatiilor şi documentelor care insotescoferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezentadeclaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala,banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizatiai
. .........................(denumirea şi adresa autoritatii contractante)cu privrre la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Operator economic,
(semnatura autorizata)

Page 8 of 9


