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 NR.2302/27.05.2016 

 
 
 

ANUNT  
 
  Comuna Tuglui, Judetul Dolj va invita sa depuneti oferta in cadrul achizitiei 

directe pentru incheierea contractului de  executie lucrari: Asfaltare strazi de 
interes local in  Comuna Tuglui , Judetul Dolj 

 
 

      
1. Obiectul contractului: Asfaltare strazi de interes local in Comuna Tuglui , 

Judetul Dolj 
2. Tip contract: contract de lucrari 
3.  Cod CPV:  45233222-1 - Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2) 
4. Durata contractului:  1 luna incepand de la  emiterii ordinului de incepere a 

lucrarii. 
5. Valoarea estimata a contractului: 

 Valoarea estimata a lucrarilor este de 403.166,16 lei, fara TVA din care:  
- Lucrari investitia de baza (C + M): 366.514,69 lei fara TVA;  
-  Cheltuieli diverse si neprevazute: 36.651,47 lei, reprezentand 10 % din 
valoarea lucrarilor C + M. 

6.  Sursa de finanţare:   - Buget local  
 

7. Conditii de participare:  
  Se vor prezenta urmatoarele documente de calificare : 
 
- Cazier judiciar al societatii, în original, copie legalizata sau copie lizibila 
certificata “conform cu originalul” în termen de valabilitate la data limita de 
depunere a ofertelor , din care sa reiasa ca administratorul si /asociatul/asociatii, 
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astfel cum acestia sunt nominalizati in certificatul constatator eliberat de Oficiul 
Registrul Comertului, nu a/au fost condamnat/i, în ultimii trei ani, prin hotarâre 
definitiva a unei instante judecatoresti. Pentru statele in care nu se elibereaza 
astfel de documente (cazier) ofertantul va prezenta o declaratie pe propria 
raspundere din care sa rezulte ca nu se încadrează în una dintre situațiile 
prevăzute la art. 164, 165 și 167  din Legea 98\ 2016 privind achizitiile publice. 
 
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului , in copie 
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul” . 
 Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in aceste documente 
sunt reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.  
 Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. 
 

- Certificate de atestare fiscala 
 
  Certificat de atestare fiscala eliberat de Agentia Nationala pentru Administrare 
Fiscala care sa confirme indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si 
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general 
consolidat din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna  anterioara celei 
in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.  
 
-   Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat 
de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / 
operatorii economici isi are / au sediul social precum si sediile secundare 
implicate in derularea contractului din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii 
scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de 
depunere a ofertelor. 
  
Forma de prezentare :documentele  se vor prezenta  în oricare din formele: 
original/copie legalizată/copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. 
 

-  Fisa de informatii generale-  Formularul nr. 1 
Informatii generale, cu declararea cifrei medii de afaceri globale într-o perioada 
anterioara care vizeaza ultimii 3 ani, în masura în care informatiile respective sunt 
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disponibile. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2013,2014, 2015) sa 
fie egala sau mai mare cu 733.000 lei. Operatorii economici rezidenti vor 
prezenta bilanturile contabile vizate si inregistrate la autoritatile competente in 
copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.Daca din motive obiective 
operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele în forma 
solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara 
prin prezentarea altor documente care reflecta o imagine fidela a situatiei 
economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera 
edificatoare, sau orice alte documente emise de autoritatile legale competente din 
care sa rezulte respectarea cerintei minime privind cifra medie de afaceri globala. 
Pentru operatorii economici nerezidenti, în masura în care publicarea bilanturilor 
contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii în care este stabilit 
operatorul economic, atunci acesta va prezenta orice alte documente edificatoare 
care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului 
economic. Documentele se vor prezenta în copie conform cu originalul, însotite 
de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba româna. Autoritatea 
contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si altor 
documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt 
relevante. Pentru calcul cifrei de afaceri exprimate în alta moneda decât Lei 
cursul de schimb mediu anual lei/euro, comunicat de B.N.R. (2013 - 1 Euro = 
4,4190 lei, 2014 - 1 Euro = 4,4446 lei, 2015 - 1Euro = 4,4450 lei). Pentru 
echivalenta leu/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual publicat de B.N.R, În 
conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii 
întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, IMM - 
urile pot solicita reducerea cu 50% a cifrei de afaceri globale medie anuala prin 
prezentarea documentelor justificative corespunzatoare 
 

- Declaraţie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani 
(Formular nr.2+ anexa - Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani (calculati pana 
la data limita de depunere a ofertelor)din care sa rezulte ca a executat lucrari 
similare obiectului contractului, cuprinse intr-un contract , a carui valoare sa fie 
de min. 366.514 lei fara TVA , însotita de certificari de buna executie pentru cele 
mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiari , indiferent daca 
acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea ,perioada si locul 
executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu 
normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. În cazul în 
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care documentele contin clauze de confidentialitate care împiedica prezentarea 
acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din 
documente care contin referinte privind partile contractului, obiectul contractului, 
durata contractului, pretul/valoarea contractului, precum si semnatura/stampila 
partilor. In cazul asocierii, cerinta va fi indeplinita prin cumul. Vor depune 
documentele solicitate la acest punct: ofertantul/liderul de asociere si fiecare 
asociat si daca este cazul sustinatorul. Copiile respective vor fi certificate prin 
semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura 
reprezentantului legal), cu mentiunea “conform cu originalul” si stampila 
operatorului economic. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta 
copiile respective însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora în limba 
româna Pentru demonstrarea experientei similare se va prezenta o lista a lucrarilor 
executate în ultimii 5 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), 
însotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. 
Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt 
autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei 
lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate în conformitate cu normele 
profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit;" 
Prezentarea fisei de experienta similara Formularul nr.3 
 

- Declaratie cuprinzand personalul muncitor de specialitate –Formularul 
nr.4+ Anexa 
Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al 
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Informatii referitoare la studiile, pregatirea 
profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor 
responsabile pentru executia lucrarilor. Personal minim solicitat: 
 - Sef santier 
- Inginer in specializarea drumuri; 
 - Responsabil Tehnic cu Executia –cu certificat de atestare tehnico profesionala 
în domeniul constructiilor de Cai Ferate Drumuri si Poduri, în baza Legii nr. 
10/1995, publicata în M.Of. 12/24.01.1995, H.G. 925/1995, publicata în M.Of. 
286/11.12.1995, Ordinului MLPTL 777/2003,publicat în M.Of. 397/09.06.2003, 
modificat si completat prin Ordinul MDLPL 651/2007, publicat în M.Of. 
583/24.08.2007; 
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 - Responsabil cu managementul de mediu 
 - Responsabil cu managementul in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 
 Se solicita personal de executie in numar suficient pentru indeplinirea 
contractului de achizitie publica Pentru personal de conducere si experti 
Documente de confirmare ce trebuie prezentate: - CV-uri ale personalului de 
conducere si expertilor; - diplome, certificate,atestate valabile la data limita de 
depunere a ofertelor - contract de munca sau contract de colaborare/prestari 
servicii/ declaratie sau angajament de participare al persoanei/persoanelor 
responsabile pentru îndeplinirea contractului (daca ofertantul nu are 
angajat/angajate astfel de persoana/persoane). 
 
 Pentru expertul RTE se solicita doar atestatul valabil la data limita de depunere a 
ofertelor si contract munca/colaborare/angajament participare. Pentru operatorii 
economici care prezinta experti straini ce detin certificat/atestat echivalent emis 
de autoritatile de certificare abilitate din alt stat nu se va impune obtinerea 
atestatului/certificatului recunoscut de autoritatile romane la momentul depunerii 
ofertelor/candidaturilor. In baza principiului recunoasterii reciproce, autoritatea 
contractanta accepta certificate echivalente. Operatorul economic trebuie sa 
intreprinda, acolo unde legislatia nationala impune, demersurile necesare pentru a 
putea prezenta la momentul semnarii contractului de achizitie publica atestatul 
recunoscut de autoritatile romane. 
 

-  Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care 
dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a 
contractului de lucrări –Formular nr.5+anexa 
Ofertantul va preciza  daca utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice pe care 
urmeaza sa le foloseasca pentru executarea lucrarii le are în dotare proprie, prin 
închiriere, leasing sau contract de comodat sau alte forme de punere la dispozitie . 
 

8. Modul de prezentare a  propunerii tehnice: 
   Propunerea tehnica se intocmeste respectand cerintele prevazute in caietul de 
sarcini,va fi semnata de persoane imputernicite ale operatorului economic si va 



 
ROMÂNIA 

COMUNA ȚUGLUI 
JUDEŢUL DOLJ 

___________________________________________________________________________ 
Comuna Țuglui, judeţul Dolj; cod fiscal: 4553623 ; Tel: 0251/350205 Fax: 0251/350066 

tuglui@cjdolj.ro, primariatuglui@yahoo.com 
 

contine cel putin: Planul managementului executiei proiectului : Sectiunea 1: - 
Graficul de executie la nivel de activitate prin metoda drumului critic sau metoda 
in lant. - Histograma( graficul de incarcare pe resurse: material in lei, manopera in 
lei, utilaj in lei, transport in lei) - Lista activitatilor ce se vor executa cu data de 
inceput si sfarsit. Sectiunea 2: - Identificarea, descrierea si masurile ce se impun 
pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor executiei proiectului Sectiunea 3 - 
Organigrama santierului Sectiunea 4 - Identificarea, descrierea si masurile ce se 
impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor geotehnice Sectiunea 5 - 
Identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea 
riscurilor de mediu Sectiunea 6 - Identificarea, descrierea si masurile ce se impun 
pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor securitatii si sanatatii in munca - 
Declaratie privind faptul ca ofertantul a tinut cont, în elaborarea ofertei, de 
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. Informatii 
detaliate privind reglementarile în vigoare la nivel national referitoare la 
conditiile de munca si protectia muncii, securitate si sanatate în munca, 
reglementari ce trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului pot fi 
obtinute de pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse: 
www.mmssf.ro. 
 

9.  Modul de prezentare a  propunerii financiare: 
Propunerea financiara va contine:Formularul nr. 6 si anexele sale (FORMULAR 
DE OFERTA) completat. Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în limita 
fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achizitie 
publica respectiv, încadrându-se in cerintele caietului de sarcini. Oferta va fi 
completata cu valoarea in RON si echivalent Euro. Nu sunt acceptate depasiri ale 
valorilor estimate. La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va 
cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata înurma 
aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea 
contractanta la pct. II.1.5) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse 
(fara diverse si neprevazute). Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total 
ofertat pentru executialucrariloratat in lei, cat si in euro, cursul de referinta 
leu/euro fiind celpublicat de BNR pentru data de 05.04.2016, 1 euro =4,4669 lei. 
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic 
de angajare în contract. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât 
aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate (valoarea totala a lucrarii 
ceurmeaza sa fie executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi 
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evidentiata distinct; valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute,valoarea pe 
fiecare obiect si categorie de lucrari ce urmeaza a fi executata, inclusiv taxa pe 
valoarea adaugata, care va fi evidentiata distinct;) Valoareaofertei financiare 
pentru executia  lucrarilor nu trebuie sa depaseasca valoarea estimata. Ofertantul 
va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de executia 
categoriilor de lucrari prevazute în Listele decantitati, întocmirea Instructiunilor 
de întretinere si exploatare, precum si Cartea tehnica a constructiei. Ofertantul va 
include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de protejarea 
mediului, conform Normelor Legale,precum si cele legate de refacerea cadrului 
natural dupa finalizarea lucrarilor; Ofertantul va include, în propunerea 
financiara, toate si orice  costuri legate de procurarea, transportul, depozitarea si 
punerea în opera amaterialelor necesare functionarii obiectului contractului, 
conform cerintelor impuse prin PT. Oferta trebuie sa cuprinda toate elementele 
necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si va contine:  
a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conform Formular F1 din Ordinul 
MDLPL nr. 863/2008); 
 b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (conform 
Formular F2 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008); 
 c)listele de cantitati de lucrari pe categorii de lucrari conform PT (conform 
Formular  F3 din Ordinul MDLPL nr. 863/2008)– este obligatoriu respectarea PT; 
d) C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale - cumulat proiect (se 
va completa inclusiv rubrica furnizori, oferte de pret pentru principalele resurse 
materiale; ofertele de preturi pentru materiale vor fi datate, semnate, stampilate de 
catre furnizor si vor fi valabile la data deschiderii ofertelor;se va preciza daca 
preturile includ transportul si se vor preciza locatiile de livrare)  
e) C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru - cumulat proiect 
 f) C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de 
constructii – cumulat proiect (pentru fiecare utilaj se vor prezenta analizele de 
pret pentru tariful ofertat);  
g) C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile - cumulat proiect 
(pentru transportul auto al materialelor achizitionate se vaprezenta analiza de pret 
in care sa se precizeze traseul urmat, calculul distantei de transport si se va detalia 
calcul pretului de transport cuprins in propunerea financiara). 
 La recapitulatia devizului se vor folosi coeficienti istabiliti de lege (C.A.S., 
C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, 
T.V.A., etc.), se va prezenta in mod obligatoriu graficul de executie .  
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NOTA: Formularele F1-F3, C6-C9, sunt obligatorii a fi completate cu preturi 
unitare si valori, deoarece devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate 
pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii. 
 

10.  Ofertantul câstigator (contractantul) are obligatia de a constitui garantia de 
buna executie a contractului în cuantum de 10% din valoarea fara T.V.A. 
Garantia de buna executie se va constitui prin una din urmatoarele forme: - 
Scrisoare de Garantie de Buna Executie, Polita de asigurare sau retineri 
succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. În acest ultim caz, 
operatorul economic are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei 
Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un 
cont disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala 
care se depune de catre contractant în contul disponibil astfel deschis nu 
trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. 
 

11.   Propunerea financiara, propunerea tehnica si documentele de calificare se 
vor depune la sediul autoritatii contractante, Comuna Tuglui, nr.821, 
Judetul Dolj,  pana la data de  03.06.2016, ora 10:00.  
Totodata,  ofertantul isi va publica oferta de pret  si in cadalogul electronic 
din SEAP pana la   data de 03.06.2016, ora 10:00 urmand ca autoritatea 
contractanta  sa initieze cumpararea directa  . 
Oferta financiara va avea un caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al 
continutului pe toata perioada de derulare a contractului. 

 
12. Modul de prezentare a  ofertei: 

 
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente, completate în mod 
corespunzator: 
- Scrisoare de înaintare  
- Împuternicire  si Copie BI/CI persoana împuternicita 
Documentele de mai sus vor fi atasate pe plicul exterior. 
Oferta se va depune într-un exemplar original si 2  exemplare în copie.  

       Fiecare exemplar va contine 3 plicuri distincte si anume:  
ORIGINAL 
- Documente de calificare - original 
- Propunerea tehnica - original 
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- Propunerea financiara. - original 
COPIE 1 
- Documente de calificare - copie 1 
- Propunerea tehnica - copie 1 
- Propunerea financiara. - copie 1 
................................. 
Toate documentele ofertei vor fi numerotate, semnate, stampilate si opisate. 
Plicurile vor fi sigilate si introduse într-un plic exterior  netransparent, sigilat. 
Plicul exterior va avea înscrise urmatoarele: 
a) adresa Autoritatii Contractante; 

    b) denumirea contractului pentru care se depune oferta - Asfaltare strazi de interes 
local in  Comuna Tuglui , Judetul Dolj 
c) precizarea “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTEA SEDINTEI DE DESCHIDERE 
A OFERTELOR, DATA 03.06.2016, ora 10:00” 
 d) numele/denumirea Ofertantului. 
 

13. Modalitatea de achizitionare: achizitie directa 
 

14.  Criteriu de atribuire: Atribuirea contractului se va face prin catalogul 
electronic din SEAP, criteriul de atribuire fiind pretul cel mai scazut si care 
indeplineste  cerintele de calificare si cerintele tehnice din caietul de sarcini.  
 

15.  Modalitatea de obtinere a documentatiei de atribuire:  in format electronic de 
pe site-ul www.primaria-tuglui.ro 
 

16.  Limba de redactare a ofertei: Romana 
 

17.  Moneda in care se transmite oferta de pret: RON 
 

18.  Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la termenul limita de primire a 
ofertelor  

19.  Data si ora limita de depunere a ofertelor:  03.06.2016, ora 10:00  
  

20. NU se accepta oferte alternative la oferta de baza 
 

http://www.orasbechet.ro/


 
ROMÂNIA 

COMUNA ȚUGLUI 
JUDEŢUL DOLJ 

___________________________________________________________________________ 
Comuna Țuglui, judeţul Dolj; cod fiscal: 4553623 ; Tel: 0251/350205 Fax: 0251/350066 

tuglui@cjdolj.ro, primariatuglui@yahoo.com 
 

21. NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise. 
 

 ATENTIE:Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul 
sustinator are obligatia de a evita conflictul de interese asa cum acesta  este 
prevazut de Legea 98\2016 privind achizitiile publice, sectiunea a 4-a. 
 Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce 
priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:: 
TOTOROATA MARIN -Viceprimar, BUZATU NICOLETA-Contabil, 
GHINDEANU ALINA AMELIA- Secretar, AGAPIE PETRE, DANCIU IONUT 
FLORIN, MATEI MARIUS DANIEL, MANDA PAVEL, GHINDEANU 
NICOLITA, NICU MARIAN, POROJAN VASILE, COSOVEANU SORIN, 
STANCIU FLOREA, GAVRILA CONSTANTIN- Consilieri Locali, GRIGORIE 
MIHAI ANDREI- Referent Debutant, Presedinte comisie licitatie, ZAHARIA 
PUIU- Administrator,Membru comisie licitatie, NICU MARIN- Cons.pers Primar , 
Membru comisie licitatie. 

  
                                               COMUNA TUGLUI 
 
 
 
 
 


