
Caiet de sarcini trotuare pietonale 

GENERALITATI 
Acest caiet de sarcini cuprinde specificaţii pentru executarea trotuarelor de proiecţie pentru pietoni: 
-trotuare din beton simplu turnat in rigole sau ziduri; 
-trotuare din pfaci vi bro presate, (pavaj); 
- borduri. 

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINŢA Standarde: 
- STAS 388-80 - Ciment Portland 
-STAS 790-84-Apa pentru mortare si betoane 
- STAS 1030-85 - Mortare obişnuite pentru zidărie si tencuieli 
- STAS 1134-71 - Piatra de mozaîc 
- STAS 1137-68- Placi din beton pentru pavaje 
- STAS 1139-87 - Borduri din beton pentru trotuare 

\ »"AS 1667-76 - Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianţi minerali 
- STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale st lucrări de hidro izolaţii in constructii 
- STAS 9199-73 - Mast icuri bitum joase pentru izolaţii în constructii 
Grad de detaliere o proiectului 

Antreprenorul va prezenta planşe cu detalii de execuţie pentru execuţia trotuarelor de protectîe cu sau fara borduri. 

MOSTRE SI TESTĂRI 

înainte de comandarea si livrarea oricăror materiale la şantier se vor pune la dispoziţia proiectantului spre aprobare 
urmatoarele mostre: 
- Placi din beton: 2 mostre 
- Borduri din beton prefabricate, mozaicate : 2 mostre cu finisajul si culoarea specificate. 
- Borduri din beton simplu : 2 mostre 
Prin aprobarea mostrelor de către proiectant se intelege aprobarea cimentului si agregatelor, precum si alegerea 
culorilor Toate elementele 
orefabricate mozaicate vor fi confecţionate din mate riale ie aprobate, 

t oduse 
Borduri pentru trotuare, executate din beton rnozaicat (daca se specfica astfel) avand fete finisate, cu 0 fatura teşita 
{conform desenelor}. 
1. Bordurile se vor executa prin turnare si presare. 
2. Vor fi fasonate, cu muchiile drepte sau rotunjite conform cu specificaţiile din planşe, fara defecte care sa afecteze 
aspectul sau funcţionalitatea 
lor. Nu se vor monta borduri cu stirbituri si fisuri. 
3. Bordurile se vor poliza si freca in atelierul de confecţionare. 
4. Confecţionare : 
- bordurile se vor confecţiona dintr-un beton simplu, 0 parte ciment Portland la 3 parti pietriş granilic. 
- stratul finisat in grosime de circa 2 ern, pe 2 fete, asa cum este specificat in planşe, va consta din ciment si piatra de 
mozaic in proporţie 1: 2 (fa 
greutate in stare uscata), cu granulatie de Fa 0 !a 30 mm. 
- cantitatea de apa ce urmeaza a fi adaugata va fi maximum 20 lia 45 kg ciment 
- daca se specifica astfel, in cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorant. 
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- agregatul, piatra de mozaic va fi aprobat de proiectant si va trebui sa constituie agregat aparent in proporţie de 
aproximativ 50% din suprafaţa 
totala finisata. 
Plací din beton pentru pavarea trotuarelor executate dintr-un strat cíe beton cu agregate din roca dura sau din doua 
straturi din care cel de baza din beton obişnuit, tar cel de uzura cu agregate din roca dura, cu dimensiuni si grosimi 
conform STAS 1137-63. 
1. Plăcile se vor executa prin presare mecanica fie in culoarea naturala a liantului, fie colorate conform indicaţiilor din 
proiect. 
2. Plăcile vor avea fata superioara neteda sau cu şanţuri imprimate conform indicaţiilor din proiect. 
3. Nu se vor monta placi cu stirbituri sau fisuri. 
4. Confecţionare: 
- plăcile se vor confecţiona din piatra sparta dura cu dimensiunile pana la 1/3 din grosimea stratului respectiv, sau din 
agregate de balastiera. 
- cimentul folosit va avea rezistenta minima la compresiune la 28 zile de 4000 N/cm2 {400 kgf/em2) 
- daca se specifica astfel, în cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorant conform indicaţiilor din 
,̂ jîect 
Beton simplu marca Bc 3,5 preparat cu balast cugranulatîa pana la 31 mm si ciment F 25. 
Materiale folosite ta execuţia produselor(ln plus fata de (20)1121) Coloranţi minerali, daca se specifica. 
Bitum neparafinos pentru drumuri, conform STAS 734- 86. 
Filer de calcar, filer de creta sîfiler de var stins in pulbere, conform STAS 539-79 
Agregate naturale de balastiera, conform STAS 662- 89. 
Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri, conform 667-90. 
Materiale pentru stratul de ooza 
-Strat de repartiţie din balast compactat cu placa vibratoare 
- Strat de repartiţie din nisip 
Mortar de poza conform specificaţiilor. 
Beton simplu cu rezistenta Bc 7,5 conform specificaţiilor. Nisip cu granulatie 0-7 mm conform STAS 1667-76. 
Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la borduri, conform STAS 754-86. 

f * DROVIZIONARE, TRANSPORT, DEPOZITARE 
Ventru agregate, mortare si elemente prefabricate sunt valabile specificaţiile de la capitolele speciffee. 

EXECUŢIA TROTUARELOR 
Borduri din beton prefabricate 
Se executa fundaţia din beton Bc 3,5, conform eelor speclftcate la capitolul de fundaţii si conform cu detaliile dir» 
proiect. Se verifica suprafaţa de pozare si se aplica stratul de poza din mortar de ciment. Se pozeaza bordurile in 
conformitate cu specificaţiile de la capitolul referitoare îa elementele din beton mozaicat si indicaţiile din proiect 
Placi de beton prefabricate / Pavajul) 
-Se indeparteaza stratul vegetal, dupa care pamantul natural va fi bine bătut iar pa mântui de umplutura va fi 
aşezat si bine bătut in straturi succesive de maximum 20 cm grosime. 
- Se aranjeaza stratul de ba li a st cu o grosime cuprinsa întrel5-20 cm care se compactezaza cu placa vibratoare 
aducanduse la gradul de copactare necesar montării pavajului 
Se aşterne stratul de nisip cu grosime cuprinsa intre 7-12 cm care se aduce la planietatea dorita cu ajutorul unor 
dreptare. 



Se aseaza plăcile prin presare, cu rosturile in continuare pe cele doua direcţii, cont rola ndu-se cu dreptarul de 2 
m, si avand grija sa se asigure panta de scurgere de cca.3 % spre exterior . Se umplu rosturile intre placi cu nisip 
avandogranulatîe cuprinta între 0-3 mm 
Beton simplu turnat pe ioc in marginea trotuarelor in tocuri in care nu se pot monta centuri. 
Se îndeparteaza stratul vegetal, dupa care pa mântui natural va fi bine bătut, iar pa mântui de umplutura va fi bine 
bătut in straturi succesive de 
maximum 20 cm grosime. Se aşterne stratul de balast mărunt amestecat cu argila batuta in proporţie de 1:1 si 
grosime medie de 10 cm cu panta spre exterior de cca. 3%. Se toarna betonul marca Bc 3,5 0 0000 si se prelucreaza 
fata vizibila cu rolul; la cca 3,0 m se lasa rosturi de dilatare. 
Abateri limita admisibile 
La aşezarea bordurilor si plăcilor: 
- Planeitate : ± 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime. 
- Denivelarea admisa între 2 elemente prefabricate alaturate este de 1 mm. 
La turnarea betonului.: 
-1 . Grosime: 10% pentru fiecare strat in parte. 

^ Panta profilului transversal: ± 5 mm / m. 

VERIFICAREA LUCRĂRILOR 
Verificarea la recepţie a lucrărilor se va face prin examinarea suprafeţelor, lucrările trebuind sa se încadreze tn 
prevederile acestor specificaţii. 
Se vor face verificări la: 
- aspectul si starea generala 
- elementele geometrice (grosime, planeitate) 
- fixarea imbracamintii pe suport; 
- rosturi; 
- corespondente cu proiectul. 
Acolo unde prescripţiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul lucrărilor nu este 
corespunzător (placi fisurate, rosturi cu muchii ştirbite, etc.), proiecltantul poate decide înlocuirea locala sau pe 
suprafeţe mai mari a lucrărilor si refacerea in condiţiile prescrise în specificaţii. 

DECONTAREA LUCRĂRILOR 
Se face conform sîtuatlilor de lucrări ce respecta Preţul unitar, în articolul pentru bordura, pavaj, turnare beton, 
din cantitativul de lucrări ofertat in devizul Oferta . Decontarea se va face la metru liniar de lucrare conform cu 
planşele din proiect. Preţul unitar pentru trotuarul din placi prefabricate din beton cuprinde în articolul din 
cantitativul de lucrări sî stratul de poza din mortar de ciment, precum si stratul din beton simplu. Decontarea se 
face la metru pat ra t de lucra re,, conform planşelor din proiect sau a proceselor verbale întocmite in teren conform 
stadiului fizc realizat in momentului întocmirii situatiei de lucrări. 
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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferta pentru atribuirea, prin 
achiziţie directă, a contractului de execuţie lucrări "Construire trotuar în comuna Poiana Stampei\ 
judeţul Suceava "- CPV4523$ 161-5. 

Durata contractului: 6 luni calendaristice. 
Valoarea estimată a achiziţiei : 82.516,01 lei, fără tva, echivalent a 18.506,32 euro. 
Cod CPV: CPV45233161-5. 
Sursa de finanţare: bugetul local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava 
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de La data limită de depunere a ofertelor. 
Obiectul achiziţiei directe: execuţie/ construire trotuar in comuna Poiana Stampei, judeţul 

Suceava. 
Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unuî contract de lucrări. 

Documentele de calificare solicitate. Se vor prezenta următoarele documente: 

1.Documentaţia de calificare referitoare Ia: 
a^ Situaţia personală in calitate de ofertant 

Declaraţie privind eligibilitatea (art. 180 din OUG 34/2006) . 
Justificare:operatorii economici participanţi ia procedura nu trebuie sa se încadreze in 

situatiile prevăzute îa art Î80 din OUG nr. 34/2006, cu modific, si complet. Ulterioare. 
Acest formular va fi prezentat si de către tertul susţinător, daca e cazul. 

Declaraţie privind neincadrarea în prevederi te art. 181 din OUG 34/2006 . 
Justificare: se solicita pentru a demonstra solvabilitatea ofertantului. 

Declaraţie privind calitatea de participant la procedura , 
Justificare: furnizează informaţiile necesare verificării dacă operatorii economici se află 

sau nu în situaţiile de excludere prevăzute la art. 46 alin. (1) din OUG nr. 34/2006. 

Declaraţie privind nein cadra rea în situatiile prevăzute ia art. 691. 
Justificare:Se certifică faptul că participarea la procedură este făcută în concordanţă cu 

regulile de evitare a conflictului de interese. 

b) Capacitatea de exercitare a activităţii 
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa instanţa 

competenta, in original, din care sa rezulte adresa actuala, obiectul de activitate precum si faptul ca nu 
sunt inscrise menţiuni privind reorganizarea sau procedura lichidării judiciare (faliment), sau ca 
societatea se afla in incapacitate de plata, original, copie legalizata sau copie lizibila cu menţiunea 
conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de depunerea ofertei. 
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Justificare: Documentul confirmă dacă ofertantul are obiect de activitate principal şi/sau 
secundar corespunzător exercitării activităţii profesionale în vederea îndeplinirii contractului. Permite 
verificarea existenţei obiectului de activitate principal şi/sau secundar corespunzător exercitării 
activităţii profesionale, verificarea dacă persoana juridică se află in proces de lichidare (conform 
Legii 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment (conform Legii 85/2006, republicată 
si ca este „fictiv", precum si a se vedea codul unic de înregistrare, numărul de ordine din registrul 
comerţului. 

c) Situaţia economico-financiară 
Certificat de atestare fiscala emis de Administraţia Publica locala- privind plata obligaţiilor 

către bugetul local eliberat de către direcţia fiscala din cadrul primăriei în a căror raza teritoriala 
activeaza ofertantul, din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul local t valabil la 
data deschiderii, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în 
care se depun ofertele. 

Se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibila cu menţiunea conform cu originalul, 
valabil Ia data deschiderii ofertelor. 

Justificare: Acest document conferă autorităţii contractante posibilitatea de a pune în aplicare 
prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006. 

Persoanele juridice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilităţii 
- eliberate de autorităţi din ţara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) 
prin care sa dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către 
bugetul de stat şi bugetul local în conformitate cu cerinţele autorităţii contractante. 

Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată la care se va alatura traducerea 
autorizată şi legalizată a acestora în limba română. 

Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 . Documentele 
vor fi prezentate în original sau copie legalizată la care se va alatura traducerea autorizată şi legalizată a 
acestora în limba română. 

Certificatul de înmatriculare a societatiî; 
Certificat de înregistrare în scopuri de TVA; 

dl Capacitatea tehnica si/sau profesională 
Fisa de informaţii generale . 

Declaraţie pe propria răspundere privind dotarea tehnica . 
Justificare: Furnizează informaţii privind dotarea minimă a ofertantului cu spaţii de lucru, 

echipamente, mijloace de transport necesare bunei desfăşurări a contractului. 

Declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea in mod obligatoriu a forţei de 
munca necesare. 

Declaraţie privind respectarea regulilor NTSM, PSI si protectia mediului. 
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Justificare .pentru a face dovada masurilor de proiecţie a mediului pe care le va aplica 
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. 

e) împuternicire scrisa din partea ofertantului pentru persoanele desemnate sa participe la 
activitatea de deschidere a ofertelor . 

Oferta va conţine: 
a) Documentele de calificare solicitate mai sus; 
b) Propunerea financiară- se va prezenta în conformitate cu Forai ui arul de ofertă anexat şi va 

conţine preţul total lei. 

Nu se acceptă oferte întarziate sau depuse la o altă adresă decât cea menţionată în invitaţia de 
participare, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise. 

Modul de întocmire a ofertei: 
Documentele de calificare împreună cu propunerea financiară se întocmesc într-un singur exemplar 
şi se introduc într-un plic închis şi netransparent. Plicul trebuie să fie marcat cu: 
- Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care 

s-a depus oferta. 
- Denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întarziată nedeschisă, dacă 

va fi cazul. 
- Inscripţia:"/! nu se deschide înainte de data de 22.05,2015". 

Criteriul de atribuire: "preţul cel mai scăzut", se va aplica doar ofertelor declarate admisibile. în 
scopul atribuirii contractului de lucrări se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a preţurilor 
totale fără tva, urmând ca oferta care va prezenta preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, să fie 
declarată câştigătoare. 

Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante: Primăria comunei Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, cod poştal 727430. 

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 22.05.2015, ora 12°°. 
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 22.05.2015, ora 1400 

Formularele sunt ataşate acestui anunţ. Caietul de sarcini poate fi consultat/ achiziţionat de la sediul 
Primăriei comunei Poiana Stampei , judeţul Suceava, sau poate fi solicitat la adresa de e-mail: 
poiana stampei@vahoo.com, fax: 0230/575177. 

Responsabil achiziţii publice- IVAN ALINA 
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Nr. 2529 
Ap 

PRIMAR- ing. ME 

NOTA JUSTIFICATIVA 
privind criteriul de atribuire aplicat în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări 

"Construire trotuar în comuna Poiana Stampei* judeţul Suceava"- CPV45233161-5 

Referitor la procedura de achiziţie publica privind atribuirea Contractului de Lucrări 
"Construire trotuar in comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava"- CPV45233161-5, urmare a analizei 
efectuate privind obiectul procedurii, condiţiile de contractare si conform cu gradul de complexitate al 
acesteia propun utilizarea criteriului de atribuire preţul cel mai scăzut. 

Justificare alegere criteriu de atribuire: 
îndeplinirea cerinţelor de calificare de către ofertanţi conduce la selectarea unui operator 

economic ce face dovada eligibilităţii, a capacitatîi economice de a susţine realizarea Proiectului, face 
dovada faptului ca dispune de resursele tehnice si personalul de specialitate necesar realizarii in condiţii 
de calitate a acestui contract, are certificate standarde de calitate privind managementul activ itatii si de 
mediu. 

Astfel, îndeplinirea acestor cerinţe coroborat cu asumarea condiţiilor comerciale /contractuale 
obligatorii si respectarea specificaţiilor tehnice din Caietul de sarcini conduce la selectarea criteriului 
„preţul cel mai scăzut", criteriu ce asigura utilizarea eficienta a fondurilor alocate. 

Va rog sa analizaţi si sa dispuneţi. 

întocmit, 
CONSILIER JURIDIC- IVAN ALINA 



COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@vahoo.com  

www, noian asta m pei. ro 

Nr. 2527 d 
Apro 

PRIMAR- ing. MEZ] 

NOTA JUSTIFICATIVA 
referitoare la alegerea procedurii de achizite publica în vederea atribuirii contractului 

publică de lucrări 
"Construire trotuar in comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava CPV 45233161-5 

A. Estimarea valorii contractului si alegerea procedurii de achiziţie 

1.Categoria de lucrări: Lucrări de constructii de trotuare 
2.Codul de clasificare CPV: 45233161 -5 
3. Poziţia in programul anual de achiziţii: 1.3. 
4. Valoarea estimata a achiziţiei, conform Notei justificative nr. 1486 din 14.05.2015, este de: 
Valoarea contractului iniei,fara TVA- 82.516,01 lei; 
Valoarea contractului inEuro,fara TVA-18.506,32 euro; 
5.Procedura achiziţiei conform legislaţiei: ACHIZIŢIE DIRECTĂ. 
6. Justificarea achiziţiei: 

• In conformitate cu reglementările legale privind achiziţiile publice: 
- art. 19 din OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare: "Autoritatea contractant& achiziţionează direct produse, servicii sau 
lucrăriîn măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a 
prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30,000 euro exclusiv TVA. pentru 
fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T. KA. pentru 
fiecare achiziţie de lucrări Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ." 

Având in vedere ca sumele necesare achiziţionării acestor lucrări sunt prevăzute la Cap. 
70.02.." Servicii şi dezvoltare publică" din bugetul Comunei Poiana Stampei, pe anul 2015, poate fi 
initiată procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica de lucrări " Construire trotuar în 
comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava". 

Deoarece valoarea estimata a acestor lucrări , cod CPV45233161-5 - Lucrări de constructii 
de trotuare, nu depăşeşte pragul de 100.000 de euro (1 EURO= 4,4588 Iei , curs valutar BNR 
valabil la data de 14.05.2015) şi se încadrează în prevederile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 cu modificările şi completările ulterioare, aşadar este posibila 
achiziţionarea lucrărilor de construire trotuar , prin procedura de ACHIZIŢIE DIRECTĂ-
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Nr. 2527 din 15,05.2015 
> In baza celor precizate mai sus, rugam sa aprobaţi achiziţionarea de Lucrări" 

Construire trotuar în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava" prin aplicarea procedurii de 
"Achiziţie directă". 

întocmit, 

CONSILIER JURIDIC- IVAN ALINA 

K 

) 
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Nr. 25 
A 

PRIMAR- ing. 

NOTA JUSTIFICATIVA 
privind cerinţele minime de calificare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii în vederea 

atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări  
MConstruire trotuar în comuna Poiana Stampei»judeţul Suceava CPV45233161-5 

) Având în vedere necesitatea atribuirii contractului de execuţie lucrări "Construire trotuar în 
comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava"- CPV 45233161-5 (Lucrări de construcţii de trotuare) 
precum şi conţinutul Notei justificative conform căreia valoarea estimată a contractului este de 
82.516,01 lei, fara t»v.a., echivalent a 18.506.32 euro (conform curs valutar BNR din 14.05.2015, 1 
euro = 4,4588 lei), achiziţia se încadrează în prevederile art. 19 din OUG nr. 34 / 2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare: "Autoritatea 
contractanta achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări, in măsura in care valoarea achiziţiei, 
estimată conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 
30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de produse ori servicii, respectiv a ¡00.000 euro 
exclusiv T.V.A, pentru fiecare achiziţie de lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document 
justificativ." 

în acest sens, ofertanţii interesaţi vor depune la sediul Primăriei comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, pană la data şi ora stabilite în Invitaţia de participare, ofertele in plic închis si 
personalizat, insotita de scrisoarea de înaintare conform formularului l din secţiunea "documente de 
atribuire". 

} Oferta se constituie din: 
1.Documentaţia de calificare referitoare Ia: 

a) Situaţia personală în calitate de ofertant 
Declaraţie privind eligibilitatea (art. 180 din OUG 34/2006) conform formularului 5 din 

secţiunea "documente de atribuire" 
Justificare: operator ii economici participanţi la procedura nu trebuie sa se încadreze in 

situatiile prevăzute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modific, si complet. Ulterioare. 
Acest formular va fi prezentat si de către tertul susţinător, daca e cazul. 

Declaraţie privind neincadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 conform 
formularului 6 din secţiunea "documente de atribuire" 

Justificare:se solicita pentru a demonstra solvabilitatea ofertantului. 

Declaraţie privind calitatea de participant la procedura conform formularului 3 din 
secţiunea "documente de atribuire" 

mailto:stami3ei@vahoo.com
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Justificare: furnizează injbrmaţiile necesare verificării dacă operatorii economici se afla 

sau nu în situaţiile de excludere prevăzute la art. 46 alin. (I) din OUG nr 34/2006. 

Declaraţie privind neiiicadrarea în situatiile prevăzute in art. 
69* din OUG 34/2006 

conform formularului 8 din secţiunea "documente de atribuire". 
Justificare:Se certifică faptul că participarea la procedură este făcută în concordanţă cu 

regulile de evitare a conflictului de interese. 
b) Capacitatea de exercitare a activităţii 

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa instanta 
competenta, in original, din care sa rezulte adresa actuala, obiectul de activitate precum si făptui ca nu 
sunt înscrise menţiuni privind reorganizarea sau procedura lichidării judiciare (faliment), sau ca 
societatea se afla in incapacitate de plata, original, copie legalizată sau copie lizibila cu menţiunea 
conform cu originalul, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de depunerea ofertei. 

Justificare: Documentul confirmă dacă ofertantul are obiect de activitate principal şi/sau 
secundar corespunzător exercitării activităţii profesionale în vederea îndeplinirii contractului Permite 
verificarea existenţei obiectului de activitate principal şi/sau secundar corespunzător exercitării 
activităţii profesionale, verificarea daca persoana juridică se află în proces de lichidare (conform 
Legii 31/1990, republicată'), reorganizare judiciară sau faliment (conform Legii 85/2006, republicată 
si ca este „fictiv \ precum si a se vedea codul unic de înregistraref numărul de ordine din registrul 
comerţului. 

c) Situaţia economico-fmanciară 
Certificat de atestare fiscala emis de Administraţia Publica locala- privind plata obligaţiilor 

către bugetul local eliberat de către direcţia fiscala din cadrul primăriei în a căror raza teritoriala 
activeaza ofertantul, din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul local, valabil la 
data deschiderii, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadenţe în luna anterioara celei în 
care se depun ofertele. 

Se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibila cu menţiunea conform cu originalul, 
valabil la data deschiderii ofertelor. 

Justificare; Acest document conferă autorităţii contractante posibilitatea de a pune în aplicare 
prevederile art 181 din OUG nr. 34/2006. 

Persoanele juridice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilităţii 
- eliberate de autorităţi din ţara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) 
prin care sa dovedească că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor către 
bugetul de stat şi bugetul local în conformitate cu cerinţele autorităţii contractante. 

Documentele vor fi prezentate în original sau copie legalizată la care se va alatura traducerea 
autorizată şi legalizată a acestora în limba română. 

Pentru ofertanţii nerezidenţi se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 . Documentele 
vor fl prezentate în original sau copie legalizată la care se va alatura traducerea autorizată şi legalizată a 
acestora în limba română. 
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Certificatul de inmatriculare a socîetatii; 
Certificat de înregistrare in scopuri de TVA; 

d) Capacitatea tehnica si/sau profesională 
Fisa de informaţii generale conform formularului 4 din secţiunea <documente de 

atribuire>; 

Declaraţie pe propria răspundere privind dotarea tehnica necesara îndeplinirii 
corespunzătoare a contractului, conform formularului 9 din secţiunea <documente de atribuire>. 

) Justificare: Furnizează informaţii privind dotarea minimă a ofertantului cu spaţii de lucru, 
echipamente, mijloace de transport necesare bunei desfăşurări a contractului 

Declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea in mod obligatoriu a forţei de 
munca necesare, - formularul 10 din secţiunea <documente de atribuire> 

Declaraţie privind respectarea regulilor NTSM, PSI si protectia mediului conform 
formularului 12 din secţiunea <documente de atribuire> 

Justificare:pentru a face dovada masurilor de proiecţie a mediului pe care le va aplica 
operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări. 

e) împuternicire scrisa din partea ofertantului pentru persoanele desemnate sa participe la 
activitatea de deschidere a ofertelor conform formularului 2 din secţiunea <documente de atribuire>, 

2.Oferta propriu-zisa» închisa in plic si personalizata - va fi astfel structurata incat sa 
reiasa explicit, volumul de manopera pe categorii de lucrări si total; oferta va fi întocmita conform 

) modelelor de devize ~ anexa 2 la caietul de sarcini— cu manopera si preţul unitar pe categorii de lucrări 
precum si preţul total. 

Ofertantul va prezenta in mod obligatoriu oferta conform formularului de ofertă nr.7A prezentat 
in secţiunea <documente de atribuire> pentru execuţia lucrărilor sî va avea ca anexa extrasul din 
devizele de lucrări - formularul 7B din secţiunea <documente de atribuire> conţinând toate categoriile 
de lucrări cu cantitatile corespunzătoare solicitate, preturile unitare oferite pe categorii de lucrări si total 
manopera pe categorii de devize. 

Perioada de valabilitate a ofertei trebuie să fie de minim 60 de zile. 
Faţă de cele menţionate, vă rugăm să analizaţi şă să dipuneţi. 

întocmit, 
CONSILIER JURIDIC- IVAN ALINA 

mailto:stampei@vahoo.com
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMARIA POIANA STAMPEI 

APROBAT 
Primar» 

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ 
Privind valoarea estimată a contractului de lucrări aferent obiectivului de investiţie 

„ Construire trotuar7' în comuna Poiana Stampei-, judeţul Suceava; 

> 
in cadrul şedinţei de Consiliu Local a comunei Poiana Stampei ce a avut loc în data de 

26.03.2015 a fost aprobat devizul generat pentru obiectivul de investiţie „ Construire trotuar" 

în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava. 

Conform hotărârii Consiliului Local Poiana Stampei nr. 26 din data de 26.03.2015, a 

fost aprobată valoarea investiţiei la acest obiectiv în sumă totală de 102.319,862 lei din care 

valoarea efectivă a lucrărilor în sumă de 82.516,018 lei la care se adaugă TVA în sumă de 

19.803.844 lei. 

Valoarea estimativă a lucrărilor ia obiectivul de investiţie „ Construire trotuar" în 

comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, s-a stabilit exclusiv în baza devizului general 

privind cheltuielile acestei investiţii pe careî! ataşez la prezenta notă justificativă. 

Faţă de cele prezentate mai sus vă rog să să analizaţi şi să dispuneţi. 

întocmit, 
Consilier Urbanism 
I l lg. T ă i a m Vas i l e 

Compartiment financiar - contabil, 
Rogojan Mirela 



Btreñc iar : 
Executant: 
Proiectant: 
Obiectivul: 
ODectuf: 

P-r n a r a coitil.nei Poiana Stamue 

Amenajare alee pietonala 

01 Trotuar Pavat 

L. ( i 

St-sdiuf fizic: 01 Platforma pava~a in zona de incra^e si zona de parcare 2 ^ 

C6 
Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale 

Nr ^ Denumirea resursei imateriale 

1 

1 
1 
| U.M. 

| Consumul 
cuprins in 

1 0 Fe rt a 

Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

Valoarea 
(fara TVA) 

- Lei -
Furnizorul 

Greuta-
tea 

(tone) 

0 1 1 2 I 3 _ _ 4 5 = 3 X 4 6 7 
! 1 ¡2000030 - OTEL BETON PROFIL 

1 NETED OB37 STAS 438 D= 6MM 
[ KG 1 3.840 1.971 7.569 Depozit 0.004 

|2 ¡2000171 - Otel beton profil neted 
l0B3 7 stas 438 D=14MM 

Kg 0.158 2.625 0.415 Depozi: 0.000 

2100024 - Ciment portland P 40 saci 
|S 388 

ka 2,244.000 0.483 1,083.852 Depozit 2.266 
1 

•4 '2100971 - Beton de ciment B 300-
BC22.5 stas 3622 

rnc 24.192 298.635 7,224.579 Depozit 63.383f j 

: 5 2200068 - Pietriş ciuruit nespalat de 
riu 7-15 MM 

mc 1.938 63.000 122.094 Depozit 3.101 

. 6 1 i 
2200109 - Pietriş ciuruit nespalat de 
riu 15-30 MM 

mc 1.&38 63.000 122.094 Depozit 3.101 

~7 2200393 - BALAST NESPALAT DE RIU 
C-70 MM 

M CUB 65.000 50.400 3,276.0 00 Depozit 110.500 

P 

1 

2200525 - NISIP SORTAT NESPALAT 
DE RIU SI LACURF 0.0-7,0 MM 

M CUB 46.172 63.000 2,908.836 Depozit 62.332 

Q 1 2205327* - PAVAJ VIBROPRESAT MP 441.720 32.000 14,135.040 Depozit 0.442 

10 .245439* - BORDURA BETON 10 X20 
|CM 

M 828.450 12.700 10.521.315 Depozit 24.025 

i i 2901167 - Manele D = 7 - l l c m L = 
¡2-6m rasinoase s.1040 

mc 0.197 244.332 43.158 Depozit 0.113 

-. o __ 12903995 - Scindura rasin funga tiv 
cis D gP. = 24mm L = 4,00rn s 942 

mc 0.365 339.066 123.759 Depozit 0.182 

i ^ 12904406 - Dulap ras:no5 t iv i t cfasa A 
= 43mm Iun G = 3,50m s 942 

mc 

i 

1.460 406.380! 594.0441 Depozit 0.730 

- •2915572 - Scind fag lunga tivita ds 
|CGR=40MM lung = 2,00M s 8639 

mc 0.032 1,936.836 61.204 Depozit 0.025 

5 2928361 - Panou cofrsj astereala 
Iscind. ras.scurte subscurte 

mp 4.745 9.969. 47.302 l Depozit 0.071 
I 

ñ 3803128 - SARMA MOALE OBIŞNUITA 
.D- 1, 12 OL32 S SS9 

KG 4.224 3.253 
i 

13.742. Depozit 
Î 

0.004! 
1 
i 

7 '5S38579 - distant^e rretafice buc | 219.000 0.523. 136.393 Depozit '3.0201 

& 15886942 - Cu :e c-J cap conic tip A 
¡oentru constructii 3x70 OL 34 s 2111 

kg | 10.950 3.692 40.424 Depozit 0 013! 
i 

c. ¡5904512 - Oxigen iehn ;c gazos 
1 inbutelrat stas 2C31 clasa a 

mc 3.002 4.1521 
1 
i 

12.463 ¡ Depozit 0.036; j 

0 6200303 - riuila scop. ene r. mixta 
jgran. 0- 80 '•••'M S 1931 . 

kg 0.079 0.350 j 
i 

0.02 S 

i 

Depozit 1 O.OOOl 

1 •6201084 - Ulei emulsionabil pentru 1 

cec of'a re betoane stas 1133 2 
:<g 8.760. 

i 

2.705 23 699 | 

1 
Depozit C.010; 

6202806 - APA. INDUSTRIALA 
P'LUCR.DRUiVUJRI-TERASAMENTE IN ! 
CISTERNE 

M CUB 9.028 j 2.265! 1 20.446 

1 

Depozit j 
Î 
! 
i 

9.028: 
2 i 1 

3 1 

1 

6619712 - Tub ci'n cauc :uc norm 
iri.pinza clasa a pent 'u apa PN= 10 | 
D.V int 25 MM ! 

rn ' 0.0401 7.751 G 30c! | Depozit : o.oco; 

6665155 - Mortar de ciment kg 1,410.000' 0.430: 
606.300| Depozit ; 

O.OOO; 
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INr. Denumirea resursei materiale 

° i 1 
25 ¡6719093 - DfSTANTIER DIN 

= M.PLA5TI.PT FOZ.ARNt.JN BETON PT 
¡GRINZI 

; 2 6866426 - PL.S30S N02S3 96.4 KG 
27 ¡7308164 - Carbura calciu tehnica 

(carbid) stasj.02-63 

TOTAL Mater ia ie 

U.M. 

BUCAT! 
A : 

cuprins in 
oferta 

(fara TVA) 
- Lei • 

22 2.720 ¡ 

) 

Benef ic iar Diriginte de şant ier Ofertant 
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3cnef1ciar: 

E= *ccucanţ. 

Pro:eccant: 

Ociectivul: 

O h ectul: 

Stadiul fizic 

C7 
Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru 

Pr-maria comunei Poiana Stampe, 

Amenajo re alee pietonala 
02 TrorUar Pavat 
01 Platforma pavata in zcna cíe intrare si zona cíe parca re 

Ni, Denumirea me sen ei 

! 10711 - Dulgher consrructii categoria [ 

.11000 * ßetonist 

Consumul cu 
manopera 
- Om/ore -

Tarif mediu 
- Lei/ora • 

Valoarea 
{fara TVA) 

- Lei -
Procent 
romani 

10.950 11.260 

11112 - FIERAR BETON 12 

73.120 

9.216 

10.311 

6.800 

4_= 2 X J 

123 .297 

753.954 

62.669 

i 
10G.OOO! 

ICO.OOO1 

100.000 
[11132 - FIERAR BETON 32 

)12811 -PAVATOR U 

13.056 6 .800 33.781 100 .000 

34.040 9.494 323.159 100.000 

12812 - PAVATOR 12 2 99.645 9.707 2.903.7 28 100.000 

12821 - PAVATOR 21 24.400 10.072 245.765 100.000 

112822 -PAVATOR 22 149.910 10.165 i , 523.837. 100.000 
i 12842 - PAVATOR 42 188.136 11.918 2,242.258 100.000 

!10 
I U 

12 
• 13 

15 

l7~ 

13410 • Dulgher constructii 3.840 14.836 55.969 100.000 

13430 - OufgJier poduri 9.796 15.056 147.486 100.000 

,15000 - Fierar beton 4.080 10.199 4 1 . 6 1 0 100 .000 

100.000 ¡19520 - Miner suprafaţa 45.030 12.907 531.213 

19621 - SĂPĂTOR 21 79.180 8.710 689.650 100.000 
19622 - SĂPĂTOR 22 

119921 - MUNCfTOR DESERV.CT1I MONTI. 21 

315.600 8.934 2,819.488' 100.000 

236.700 8.859 2,095.984 100.000 
19931 - MUNCJTOR DE 5 ERV.CTIE MONTJ. 31 92.484 9.159 847.038 10 0.000 

18 

19 
20650 - Muncitor deserv i re constructii montaj 52.560 9.089 477.735 100 .000 

124100 - Pavator 149,694 10.384 1,554.470 100.000 
'29932 - MUNCJTOR DESERV.CT1I MAS INJ 32 38.540 9.803 377 .816 100.000 

) l 0 0 0 • Zidar 

Ore M a n o p e r a 

36.500 

1 ,866 .477 

10.279 

TOTAL 

375.181 

1 8 , 3 3 8 . 0 9 0 

10 0.000 
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Beneficiar- Primărie comunei Pciona Scarnpe 

Cuîan:: 
proiec:a ri: 
Q^eak'u!: Amenajare afee pietonala 

Cbiectui: 01 Trcuia r Pavai 

Stadiul fizic: 01 Platforma pavata in zc-na de intrare si zona ce parcare 

C8 
Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de constructii 

Nr. | Denumirea utifajuliri de construcl î i Ore cfe 
funcţionare 

Tariful unitar 
(fara TVA) 
- Ler/ora -

VaToarea 
(fara TVAJ 

- Lei -

o i 1 2 3 4 = 2 X 3 
: 1 2121 - Placa vibratoare, motor cu ardere mt.sub 10 

jCD 550 kgf 

14.724 38.381 565.127 

'2 2508 - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 
iMC/min 

45.030 53,184 2.394.876 

2801 - Ciocan pneumiexclusiv consum aer} 8-15 Kg ¿5.030 1.339 60.304 
),3702 - Betoniera cu cădere frbera, act.electric, 101-
.250 1 

5.440 S3.000 315.520 

5 |3716 - Vibrator de mtertor pt.beton actionat.efectric 
'0,9-1,5 KW 

18.000 2.798 50.360 

6 ¡4019 - PLACA VIBRATOARE. MOTOR CU ARDERE INT. 
'< 10CP 650-700KGF 

4.600 39.023 179.506; 

7 |7680 - Ferăstrău mecanic (circular} 43.300 9.300 407.340 
TOTAL Utilaje 3,973.033 

Benefic iar Diriginte de şantier Ofertant 
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E3fnefic;5r: 
executant: 

Proiectant: 
Obiectivul: 

OtiectuJ: 

StâiiiuF fizic: 

Primaria -ccnuinei Peana Stampei 

Ame.nsjare afee pietonala 

01 TrotL.ar Pavai 

01 Platforma pavata in zona de intra re si zona de parcare 

C9 
Lista cuprinzând consumurile privind transporturile 

Nr. 1 Tipul de transport Tone 
transportate Km parcurşi Ore de 

funcţionare 
Tarifuî unitar 

L ei"1, ( To n e'K m 
Valoarea 

- Lei -

O | 1 2 " 3 4 5 6 = 2 X 3 X 5 
• 1 30300 - Transportul rutier al betorului-

j mortarului cu auto betoniera de 5.5 mc o ist. = 
125 km 

52.800 100.000 0.625 0.420 2,217.600 

2 ,8888895 - Transporta rutier al pamintului 
|sau molozului cu autobasculanta dist. = 3 krr 

47.000 3.000 0.075 0.998 140.652 

)8889014 - Transportul rutier al 
Imaierialefor.sernifabricateror cu autccamioruif 
'pe dist.= 25 km. 

150-000 25.000 0.625 0.370 1.339.262 

¡TOTAL Transport 3 ,747 .515 

) 

Benefic iar Dir iginte de ş a n t i e r Ofertant 
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Beneficia1" Pr ^.ar.a coriunei Foiar a Stampe. 
£.>eojtnnt: 
P . ' o i e c t E n t : 

Ob.ectivj l : Amenajare alee pietonala 
02 Trotuar Pavat 

S ta ni ii J fî?ic: CI D/ot forma pavata in 2ora de intrare si zona de oareare 

F 3 
Lista cu cantitati de lucrări pe categorii de iucrari 

SECŢIUNEA TEHNICA SECŢIUNEA FINANCIARA 

Nr. Capitol de Tucrari 
I 

U.M. 

1 
1 
; Cant i tatea 

Preţul unitar 
(fara TVA) 

- Lei -

TOTALUL 
{fara TVA) 

- Lei -

0 1 1 2 3 4 5 = 3 x 4 
i I T S A O I C I - SAP.MAW. IN SPATII ÎNTINSE FN RAM.CU UMID MC 37.000 13.639 689.650 

|.NAI .ARUNC.FN DEPGZ.SAU VEHIC.LA H < 0.6M T.TARE material: 0.000 0.000 

) j manopera: 18-639 689.650 

utilaj: O.OOO 0.000 

| transport: 0.000 0.000 

2.TRA01AD3P - TRANSPORTUL RUTIER AL PAMIWTULUI SAU TO 47.000 11,031 518.468 
\[A0l OZULUI CU AUTOBASCULANTA DJST.= 3 KM $ roalerial: 0.000 0.000 

; manopera: 3.039 377.316 

i 
utilaj: O.OOO 0.000 

| transport: 2.993 140.652 

3ITSD16B1 - STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRFZMA DE MC 52 .000 71.539 3,720.047 
i 6ALAST.COM PACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU 
'MOT.ARD.iNT. < 10CP 

materiaF: 63.226 3,287.7 7 7 
i 6ALAST.COM PACT.CU PLACA VIBR.DE 0,7T CU 
'MOT.ARD.iNT. < 10CP 

manopera: 6.362 330.311 

uti laj: 1.951 101.4 60 

1 "ran sport: 0.000 O.OOO 

4-TSD15B1 - STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRFZMA DE 
1 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0 r7T CU 
MOT.ARD.INT. < 10CP 

1 . | 

MC 40.000 75.956 3,038.228 4-TSD15B1 - STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRFZMA DE 
1 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0 r7T CU 
MOT.ARD.INT. < 10CP 

1 . | 

material: 64.260 2r570.4C0 

4-TSD15B1 - STRAT.DE REPART.DIN NISIP SUB PRFZMA DE 
1 BALAST.COMPACT.CU PLACA VIBR.DE 0 r7T CU 
MOT.ARD.INT. < 10CP 

1 . | manopera:! 9.745 389.782 

i utilaj: 1.951 73.046 

1 1 transport: O.OOO 0.000 

5,DD01B1* - PAVAJ EXECUTAT CU DALE PREFABRICATE MP 409 .000 50.427 20,624.677 
'CECO RAi IVE rGROSIME 4 CM PE UN STRAT DE NI SIP r 

L 
materiaf: 34.560 14.135.0401 

• manopera: 14.485 5.924.510 

utHaj: 1.382 565.127 
1 
! 1 t ranspct : O.OOO 0.000 

6. DE 11 A l - SQR.D MICI PREF BETON 10 X L5 CM PT IN CAD R j M ! 789 .000 23.342 18,416.8381 
'TROTUARESPATII VERZI ALEI AŞEZATE FUND BETON 10 X j 
2 0 CM 

rraterial. | 13.335 10,521.3151 j 
'TROTUARESPATII VERZI ALEI AŞEZATE FUND BETON 10 X j 
2 0 CM 

manopera: • 10.007 7.895.523! 

1 utilaj: 0.000 0.000' 

transport 0.0001 O.OOO! 

7 CA01D°4 - Preparare beton pe sant'er cu betoniera, beton mc 6.800; 304.319 2,069.3 691 
•ciasa C 23-,15 

material: 245.546! 1.669.710; 

manopera : 12.373, 84.I39Î 

util 3/:! 46.4C0! 1 315.520 j 

transport: 0.0001 O.OOO' 

7.1 2100024 - Ciment portland P 40 saci 5 ! kg 2.244.GOG 0.483' J. 083.852: 
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SECT1UWEA TEHNfCA SECŢIUNEA F fWAMCPARA 

Hr, Capitol cfe lucrări U. M, Cantitatea 

i r 
| Preţul unitar \ 

{fara TVA) j 
- Lei -

T O T A L U L 
(fara TVA) 

- Lei -

5 = 3 x 4 
8 TRA02A25 - TRANSPORTUL RUTJER AL 

'MATERIALELOR,5EMIF A3RICATEL0R CU AUTOCAMIONUL 
TO 150.000 9.262 

PE DfST. = 2 5 KM. S 
material: 

manopera: 

utilaj: 

transport: 

9 CB03A-I - Cofraje cNn panouri re'olosbMe cu pfacaj de 15-
25 MM pentru turnarea betonului m: cuzineri, ~urdatii 

¡inclusiv spr.jjnirile pertru cotrarea re:e. exte r icare a 
loeretilor, cat sf decofrarea acestora. 

mp 73.000 
material: 

0.000 

O.OOO 

0.000 

1,389.262 

(LOQO\ 

9.262! 

26.296! 

jO.OOoj 

_ Q.o^ol 
1.389 

1,919.5971 
13.387 

manopera: 

utilaj: 

10|CC02F1 - MONT ARMAT LA CONSTR H<35M DIM PLASE CU 
\ "G=1-3KG/MPJN PERETi DIAFRAGME CU DIST Dl W PLASTfC 

transport: 

KG 384.000 

6.328 

5.580 

O.OOO 

3.160 

1,013.779 

498.478 

407.34cf 

0.000 
1,213.459 

material: 2.942 1.129.795 

manopera: 

uti laj: 

transport: 

0.218 

0.000 
0.000 

83.664 

0.000 
0.000 

10.11 6866426-PL. 5308 N0283 95.4 KO kg 384.000 2.854 1,096.128 
11 CC02C1 - MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE 

I N GRINZI SI STiLPI D<1SMM PLACI D<10MM CU DIST DIN 
IPLA5TIC 

KG 384.000 

material: 

12 CA02C2 - Turnare beton armat in rigofe, bolduri mc 

manopera: 

utifai: 

transport 

0.324 124.571 
0.093 35.684 

0.231 88.887 

o.ooo; 0.000 
0.000 

24.000 
m ate rial: 

manopera: 

utilaj: 

339.117 

301.251 
35.768 

O.OOO 

8 r138.804 

7,230.015 
853.429 

2.098 

transport: 0.000 
50.360 

O.OOO 

2100971 - Beton de ciment B 300-BC22.5 stas 3622 mc 24.192 298.635 7,224.579' 
\ TRA06A25 - TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

!MORTARUL UJ CU AUTOBETOUJERA DE 5.5 MC DIST.=2: 
TO 52.800 42.000 

KM 
2,217.600 

material: 0.C00 O.OOO 

manopera: 0.000 
utilaj : 

transport. 

0.000 
42.000 

O.OOO 

0.000 
2.217.600 

14.CP43A1 - Spargerea betonu.!ui la capetele Fooetelo1 mc 7.900 413,367 3,265.602 
material: 10.345 SL.723j 

manoaera: 92.240 ! 728.699Ş 

utilaj: 

transport: 

310.782j 2.455.130! 

O.OOÔT 0.000! 

15 RTR2C552 - Reparaţii cu mortar pentru zidun de beton cu 
•L^osimea de fa 6-12,5 CM 

m 47.000 21.149! 994.001 
materiaf: 12.900 6C5.30D. 

manopera:: 3.249 .701 

i utilaj: j O.OOO; 0.000 
i 

i transport: j O.OOO! i 0.000 
r O T A L l (CheltuieJj directe) 
Greutate Materiala (tone) Ore Manopera Material ' Manopera Utilaj Transport TOTAL 

279.781 1,866.477! • 42.2S1.537, 18,338.090; 3,973.033 3,747.515- 68,340.175 
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Recapituíatre Va loare Material Manopera , Utilaj Transport TOTAL 

Aíte c h e l t u i e l i d i r e c t e 

' rti 2 0.800 % 1 0.000 1 . 3,514.323 0 000 
1 O.OOO 3,314.323 

s o s s i 5 .200 % O.OOO 953.531 0.000 O.OOO 953.581; 

Scr.aj 0.5GO % 0.000 91.69C ¡ 0.000 O.OOO 91.690 

ÎFond cíe risc j 0.240 % 0.000 44.011 ; o ooo 0.000 44.011 

¡Feud de garantare | 0.250 % o.ooo 45.845 0.000 0.000 45.845 j 

Concedii si ina'emrizatii ! 0.350 % 0.000 155.374 0.000 0.000 155.874 

\T2 =11 + Afte cheltuieli directe 42,281.537 23,443.414 3,973.033 3,747.515 73,445.499 

Cheltuieli indirecte 
Cheltjieli indirecte ¡ 7.000 % 2,959.708 1,641.039 273.112 262.326 5,141.135 

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 45,241.245 25,084.453 4,251.145 4,009,841 78,586.684 

Beneficiu 
pro'i: ! 5.000 % 2,262.062 1,254.223 212.557 200.492 3,929.334 

n-• = T3 +• Beneficiu 47,503.307 26,338.676 4,463.702 4,210.333 82,516.018 

; TOTAL GENERAL (fara TVA) 82,516.018 
TVA f24.000%) 19,803.844 

ItOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 102,319.862 

Benefic iar Diriginte de şantier Ofertant 
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COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@yahoo.com  

www.poianastampei.ro 

OPERATOR ECONOMIC. 
Nr / 

Catre . 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

PRIMARIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. 2569 din data de 15.05.2015, publicată pe site-ul 
www.poianastampei.ro, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de execuţie lucrari 
"Construire trotuar în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava"- CPV 45233161-5.", noi S.C. 

S.RL., va transmitem alaturat, urmatoarele: 

1.coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand oferta în original; 

2. documentele care însoţesc oferta. 

În speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de 
întreaga noastră consideraţie. 

Data completarii Operator economic 

mailto:stampei@yahoo.com
http://www.poianastampei.ro
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COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@yahoo.com  

www.poianastampei.ro 

OPERATOR ECONOMIC. 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al S.C S.R.L., cu sediul in 
localitatea str nr jud , declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedura pentru atribuirea contractului de lucrări având ca obiect 

, CPV şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals 
în acte publice, ca nu ma aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe 
judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda 
şi/sau spalare de bani. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Data completării 

Operator economic, 

mailto:stampei@yahoo.com
http://www.poianastampei.ro


COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@yahoo.com  

www.poianastampei.ro 

OPERATOR ECONOMIC 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de prestari 
servicii având ca obiect , CPV declar pe propria răspundere 
ca: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 
a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic, 
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COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@yahoo.com  

www.poianastampei.ro 

OPERATOR ECONOMIC. 

DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 

din OUG nr. 34/2006 

Subsemnatul(a), (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în 
calitate de ofertant/ ofertant asociat/subcontractant la procedura pentru atribuirea contractului de prestări 
servicii având ca obiect , declar pe proprie răspundere, că: 

Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69, lit. 
a din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoanele care deţin funcţii de 
decizie în cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, dupa cum urmeaza: 

Primar - Mezdrea Vilut, Viceprimar / consilier local - Todasca Elisei, Consilieri locali: Cirdei Clement 
Leon, Chiforescu Vasile, Cretu Petru, Florea Catalin Ionel, Magas Adnana, Popescu Vladimir, Rinzas 
Ionel, Sandu Silvestru, Todasca Matei, Tiganea Gheorghe. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea 
exclusivă. 

Data completării: 

Operator economic, 
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COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@yahoo.com  

www.poianastampei.ro 

OPERATOR ECONOMIC 

FORMULAR DE OFERTA 

Către , 
PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA 

Domnilor, 
Examinând documentaţia privind procedura pentru atribuirea contractului de 

lucrări subsemnatul , reprezentant ai ofertantului 
, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în 

documentaţia mai sus menţionată, sa executăm lucrări de , pentru suma 
de lei ( lei) la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în 
valoare de lei. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa executăm lucrarea în 
Zile/ luni. 

3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 60 de zile, (şaizeci de zile), 
respectiv pana la data de , şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizam ca: 
* nu depunem oferta alternativa. 

6. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe 
care o puteti primi. 

Data : 

, reprezentant al ofertantului , legal 
autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele 

mailto:stampei@yahoo.com
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COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@yahoo.com  

www.poianastampei.ro 

OPERATOR ECONOMIC 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

l.Subsemnatul , reprezentant împuternicit al , declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru 
atribuirea contractului de lucrări având ca obiect "Construire trotuar în comuna Poiana Stampei, 
judeţul Suceava"- CPV 45233161-5, din data de 22.05.2015, organizată de Primăria comunei Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, particip şi depun oferta: 

X în nume propriu; 
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ; 
[ ] ca subcontractant al ; 

2.Subsemnatul declar ca: 
X nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 

3. Subsemnatul declar ca 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 publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publica. 

4.De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai COMUNEI POIANA STAMPEI, 
JUDEŢUL SUCEAVA, CUI 5021250, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu 
activitatea noastră. 

Operator economic, 
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COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@yahoo.com  

www.poianastampei.ro 

OPERATOR ECONOMIC 

INFORMAŢII GENERALE 

1.Denumirea : , in scopul participarii la procedura pentru atribuirea 
contractului de lucrări "Construire trotuar în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava"- CPV 
45233161-5, din data de 22.05.2015, prezentam urmatoarele date generale: 

2.Codul fiscal: 

3.Adresa sediului central: 

4.Telefon: 
E-mail: 
Persoana de contact: 

5.Certificatul de înregistrare : 

6.Cod IBAN al contului bancar deschis la 

7.Obiectul de activitate în conformitate cu autorizaţiile de funcţionare anexă la certificatul de 
înregistrare: 

Cod 
CAEN Explicaţie cod CAEN Descrierea activităţii 

Ofertant, 

mailto:stampei@yahoo.com
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COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@yahoo.com  

www.poianastampei.ro 

OPERATOR ECONOMIC 

DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE 
CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA 

CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI 

Subsemnatul , reprezentant împuternicit al , cu sediul 
în , in scopul participarii la procedura pentru atribuirea 
contractului de "Construire trotuar în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava"- CPV 45233161-5, 
din data de 22.05.2015, declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in 
acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale. 

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg 
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, 

situatiilor si documentelor care insotesc oferta, 
orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie. 

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte 
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii 
contractante Primăria comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, CUI 
5021250, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra. 

Data completării: 

Operator economic 
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COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA 

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei@yahoo.com  

www.poianastampei.ro 

OPERATOR ECONOMIC 

DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA FORTEI DE MUNCA NECESARE 

Subsemnatul , reprezentant împuternicit al , cu 
sediul in , in scopul participarii la procedura pentru atribuirea contractului de 
"Construire trotuar în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava"- CPV 45233161-5, din data de 
22.05.2015, declar pe propria răspundere, ca, in scopul desfasurarii in bune condiţii a contractului de 
lucrări, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, asigur in mod obligatoriu forţa de munca 
necesara, 

Muncitorii isi vor desfasura activitatea sub directa indrumare si controlul personalului 
specializat şi imputernicit al firmei in acest sens. 

Data completării: 

Operator economic, 
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