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COMUNA BĂRCĂNEŞTI 

JUDEŢUL PRAHOVA 

Nr.  16263 /29.06.2022  

                                                                                                                                            APROB, 

                                                                                                   PRIMAR 

                                                                                                                           GHEORGHE DIMA                                                                 

                               

 

                                                                                                                       

C A I E T  D E  S A R C I N I 
 

 

1. DATE GENERALE. 

Autoritatea contractantă:Comuna Bărcăneşti 

Adresă: localitatea Bărcăneşti, judeţul Prahova 

Telefon/ fax: 0786.179.165 

E-mail:  achizitii@barcanesti.ro 

Sursa de finanţare:  Buget Local 

Cod CPV:  45232424-0 - Lucrări de construcţii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2) 

                  71242000-6 - Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor (Rev.2); 

 

2.  DENUMIREA ŞI DESCRIEREA PROIECTULUI: 

PT, DE ŞI EXECUŢIE "COLECTOR APE PLUVIALE DE PE STRADA CERCELUŞILOR ŞI 

MĂRGĂRITARILOR  ŞI CRINILOR (DN1A) ÎN  COMUNĂ BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL 

PRAHOVA" 

 

3. AMPLASAMENT: 

     Bărcănești este o comună în județul Prahova, zona Muntenia, formată din satele Bărcănești (reședința), 

Ghighiu, Pușcași, Românești și Tătărani. 

     Comuna este situată la sud de orașul Ploiești și este traversată de șoseaua națională DN1 care vine de la 

București și duce către Brașov, precum și de autostrada București–Ploiești, care are aici nodul de legătură 

cu DN1. Din DN1, la Bărcănești se ramifică șoseaua națională DN1A care ocolește Ploieștiul pe la est, 

ducând către Vălenii de Munte și Brașov, iar din această — șoselele județene DJ101G, care duce înspre 

Ploiești; și DJ101D care duce către Râfov și mai departe în județul Ilfov la Nuci. 

    Comună are cca. 9600 de locuitori grupaţi în 5 sate: Tătărani, Bărcăneşti, Romaneşti ,Puşcaşi şi Ghighiu. 

 

4.  VALOAREA ESTIMATĂ : 

     Valoarea estimată a serviciilor și lucrărilor pentru investiţie se compune din următoarelor valori  :  

 a)  Valoarea estimată de proiectare (DTAC, PTE, DE) – 21.000 lei fără TVA; 

b) Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie -2000 lei fără TVA; 

 c)  Valoarea estimată de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie lucrări, inclusiv 

participarea la fazele determinante  – 2.000 lei fără TVA; 

 d)  Valoarea estimată a investiţiei de bază (lucrărilor de execuţie) – 378.467 lei fără TVA; 

 e)  Alte cheltuieli - organizare de şantier (subcap. 5.1.) – 11.354 lei fără TVA din care : 

      - subcap. 5.1.1. – Lucrări de construcţii aferente organizării de şantier – 9.462 lei fără TVA ; 
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     -  subcap. 5.1.2. – Cheltuieli conexe organizării şantierului – 1.892 lei fără TVA ; 

       Valoarea estimată este de  414.821  lei, fără TVA . 

 

  5. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ : 

   Atribuirea contractului de lucrări ce are ca obiect    "PT, DE şi execuţie "COLECTOR APE PLUVIALE 

DE PE STRADA CERCELUŞILOR ŞI MĂRGĂRITARILOR, COMUNĂ BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL 

PRAHOVA". 

 

Faza 1 PROIECTARE cuprinde: 

- Elaborare documentaţii tehnico-economice în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 

noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul –cadru al documentaţiilor tehico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din fonduri publice cu modificările şi completările 

ulterioare : 

a) Elaborare proiect pentru organizarea execuţiei lucrărilor; 

b) Elaborarea Proiectului Tehnic de execuţie (PT) , inclusiv Detalii de Execuţie (DE) 

c) Elaborarea programului de urmărire a comportării în explotare a construcţiei; 

d) Elaborarea planului de coordonare de securitate şi sănătate în muncă; 

e) Verificarea tehnică a proiectării; 

f)  Elaborarea documentaţiei post-executie AS  BUILT. 

 

NOTĂ: Obţinerea autorizaţiei de construire este responsabilitatea autorităţii contractante. 

 

Faza 2 INVESTIŢIA DE BAZĂ cuprinde: 

-lucrarile de execuţie , inclusiv utilaje/echipamente/dotări aferente la care se adauga organizarea de şantier. 

 

Faza 3 ASISTENŢA TEHNICĂ cuprinde: 

-asistenta tehnica din partea proiectantului pe toată perioada executării lucrărilor , până la recepţia la 

terminarea  lucrărilor, inclusiv participarea proiectantului la faze ISC. 

 

     Autoritatea contractantă pune la dispoziţie operatorilor economici Certificatul de Urbanism, Studiul de 

fezabilitate(SF), Studiul Geotehnic ,avizele şi acordurile obţinute în faza SF şi ridicările topografice . 

 

 6. SITUAŢIA EXISTENTĂ : 

        În prezent Comună Bărcăneşti dispune de reţea centralizată de captare ape pluviale, însă insuficient 

dimensionată pentru debitele necesare. Prin prezentul proiect, se propune reconfigurarea sistemului de 

captare ape pluviale prin suplimentarea cu un nou colector de ape pluviale pe străzile Cerceluşilor şi 

Mărgăritarilor din satul Bărcăneşti , Comună Bărcăneşti  . 

     

7. SITUAŢIA PROPUSĂ :  

  Prin studiul de fezabilitate nr. 860/2021 s-a propus schema tehnologică având următoarele elemente : 

- Realizarea unui colector de apă pluvială  630 mm pe străzile Cerceluşilor şi Mărgăritarilor care se va 

amplasa în ampriza drumurilor comunale existente, cu lungimea totală de aproximativ 435m ; 

- Se va realiza din tub corugat cu mufa şi garnitură PE SN8 DN/OD 630 ; 
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- Pe strada Mărgăritarilor se prevăd 2 cămine de vizitare realizate din beton care vor fi acoperite cu rama 

şi capac carosabil în conformitate cu SR EN 124:1996 Clasa D400. 

 

8. DURATA ESTIMATIVĂ DE EXECUŢIE A OBIECTULUI DE INVESTIŢII:  

Perioada de proiectare şi execuţie a lucrărilor este estimată la  6 luni calendaristice  astfel: 

- proiectare – 2 luni 

- execuţie lucrări - 4 luni; 

  Vor fi respinse ca neconforme ofertele a căror durata de proiectare şi execuţie depăşesc perioada de 6 luni. 

 

9. DATA DE ÎNCEPERE A CONTRACTULUI 

   Contractul de achiziţie publică va intra în vigoare de la data semnării acestuia. 

 

10. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI  

Ofertanţii au obligaţia de a depune  următoarele documente: 

- Scrisoare de înaintare; 

- Experienţa similară : ofertanţii participanți la procedură trebuie să facă dovada experienţei similare 

obiectului contractului, respectiv să dovedească faptul că în ultimii 5 ani împliniți la data limită de 

depunere a ofertelor au executat și dus la bun sfârșit la nivelul unui contract, maxim 2 contracte, cu o 

valoare totală, fără TVA mai mare sau cel puţin egală cu 400.000 lei  lei fără TVA .Ultimii 5 ani se 

raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP 

nr. 2/2017 (art. 13). În situația în care ofertantul a fost înființat sau și-a început activitatea economică de 

mai puțin de 5 ani, se va lua în considerare prezentarea informațiilor corespunzătoare perioadei efective 

de activitate. Prin lucrări similare se înţelege : execuţie lucrări de construire 

reabilitare/modernizare/extindere reţele de apă/canalizare pluvială şi/sau aducţiuni de apă şi /sau reţele de 

fluide/lucrări de reţele tehnice edilitare supraterane/subterane .  

Prin lucrări executate și duse la bun sfârșit se înţeleg: a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite 

de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din 

care face parte obiectul contractului;  

sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor;  

sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală; 

 - Propunerea tehnică va prezenta modul de prestare a serviciilor de proiectare şi modul de realizare a 

lucrărilor care va descrie abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de 

execuţie) pentru realizarea lucrărilor, în cadrul propunerii tehnice se va preciza perioada de garanţie 

acordată lucrărilor  şi se va prezenta graficul de realizarea a serviciilor de proiectare şi de execuţie al 

lucrărilor; 

- Propunerea financiară va cuprinde următoarele:  

1) formularul de ofertă  anexa nr.1 la formularul de oferta , lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa 

ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;  

2) devizul general de realizare a investiţiei ;  

3) centralizatorul cu serviciile şi lucrările executate de asociați, subcontractanți (dacă este cazul);  

4) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);  

5) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);  

6) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formular F3). 
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- ’’Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi 167 din Legea 98/2016”; 

- ”Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile mediului, 

social şi al relațiilor de muncă”; 

- „Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile 

publice”.                      

12. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 

Preţul cel mai scăzut. 

 

13. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR:  30 zile începând cu data limita de primire a 

ofertelor. 

 

15. TERMENUL DE GARANŢIE A LUCRĂRII ŞI GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE  : 

      Perioada de garanţie acordată lucrărilor va fi de 36 de luni ,acesta decurge de la data recepţiei la 

terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 3 din Legea nr. 10 

/l 995 actualizata.  În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, 

de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte. 

     Garanţie de bună execuţie se  va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Garanţia de bună execuţie a contractului de lucrări este în cuantum de 10 % din preţul contractului fără 

TVA şi se va constitui astfel : 

- în termen de 5 zile  lucrătoare de la semnarea contractului, executantul va depune 0,5 % din preţul 

contractului fără TVA, într-un cont distinct  deschis la Trezoreria Statului, cont ce se va afla la dispoziţia 

autorităţii contractante. Restul până la incidenta sumei, se va constitui prin reţineri succesive din sumele 

datorate pentru facturi parţiale ale lucrărilor. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează: 

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse 

este minim; 

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza pe 

baza procesului-verbal de recepţie finală. 

 

16.  CADRUL LEGISLATIV APLICABIL ŞI IMPUNERILE CE REZULTA DIN APLICAREA 

ACESTUIA: 

Calitatea lucrărilor  de proiectare şi executate va fi asigurată prin respectarea prevederilor din: 

 Ordonanţa de urgentă nr. 195/22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 

completările ulteriore; 

 H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 

completările ulteriore; 

 Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 10/ 1995 privind calitatea în construcţii , 

cu modificările şi completările ulteriore; 

 H.G. 925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea  tehnică a 

proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a  construcţiilor, precum şi verificarea calităţii 

lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulteriore; 

 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulteriore; 

 Legea 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor  şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinţelor, , cu modificările şi completările ulteriore; 
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 HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii  finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulteriore; 

 Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulteriore; 

 Hotărârea nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

 HG 717/2010 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice ; 

 

  

 

 

Întocmit, 

VICEPRIMAR, 

VIOREL MARIUS VUTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini 

     Operator Economic          

  _____________________ 

     (denumirea/numele)                                                                                                                    

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

                                       Către:  

                                                               ___________________ 

 

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 

________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele 

cuprinse în  

              (denumirea/numele ofertantului) 

documentaţia mai sus menţionată, să prestam servicii de proiectare si sa executăm lucrari 

____________________ pentru suma de _________________ lei, 

                                                                               (denumirea lucrării)                    (suma în litere si în 

cifre)                                     

reprezentând ____________ euro, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de 

______________ lei. 

 (suma în litere şi în cifre)                                                                                        (suma în litere si 

în cifre) 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai 

curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminam lucrările în conformitate cu graficul de 

execuţie anexat în ________________________________________ 

   (PERIOADA ÎN LITERE ŞI ÎN CIFRE) 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de______ de zile, respectiv până la 

data de ____ /____ /________ (ZIUA/LUNA/ANUL) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi 

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să 

constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare) 

 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat 

în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”. 

|_|  nu depunem ofertă alternativă. 

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu 

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, 

vor constitui un contract angajant între noi. 

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 

primită. 
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Data ____ /____ /_______ 

         (ZIUA/LUNA/ANUL) 

 

 

 

 

Numele şi prenumele _____________________________________________________________, 

în calitate de ______________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi  

în numele:  

_________________________________________________________________________________  

 

(DENUMIREA/NUMELE OPERATORULUI ECONOMIC) 

 

OFERTANT/ LIDER ASOCIERE, 

    __________________________________ 

    (ŞTAMPILA ŞI SEMNĂTURA AUTORIZATĂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ANEXA NR.1  LA FORMULARUL DE OFERTA 

 

Valoarea maximă a serviciior prestate 

si a lucrărilor executate 

............................................................... lei din care: 

 

- lucrari + utilaje+montaj ( lucrari de executie):  

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

- organizare de santier …………………. 

- proiectare (PT, DE, DTAC): ………….. 

- verificarea tehnica de calitate a proiectarii: 

…………................ 

- asistenta tehnica din partea proiectantului: ………... 

 

Valoarea maximă a a serviciior 

prestate si a lucrărilor executate de 

subcontractanti 

 

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

(% din preţul lucrarilor ofertat)  

 

Garanţia de bună execuţie va fi 

constituita sub forma 

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

( se specifică modul în care se constituie garanţia de 

bună execuţie care trebuie să fie în concordanţă cu 

datele din contract) 

 

Cuantumul garanţiei de bună execuţie 

 

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

(% din preţul total ofertat) 

 

Perioada de garantie de buna executie 

 

......................................... luni  

 

Perioada de mobilizare 

 

......................................................zile calendaristice 

(durata de la data primirii ordinului de începere  a 

lucrărilor până la data începerii execuţiei) 

Perioada medie de remediere a 

defectelor   

...........................................zile calendaristice de la 

sesizare 

 

 

 

(DENUMIREA/NUMELE OPERATORULUI ECONOMIC) 

 

OFERTANT/ LIDER ASOCIERE, 

    __________________________________ 

    (ŞTAMPILA ŞI SEMNĂTURA AUTORIZATĂ) 
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Anexa nr. 2 la caietul de sarcini 

      Operator Economic          

  _____________________ 

     (denumirea/numele)                                                                                                                    

 

PROPUNERE TEHNICĂ 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

Data completării ........................       

                                                                                                                              Operator economic, 

                 (semnătură autorizată) 

 

 

 

 

 


