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SECŢIUNEA I 

1. INEORMAŢII GENERALE 

1.1. Titlu: 
A 

" înfiinţare şi dotare grădiniţă în satul Metru See, eomuna Padeş, judeţul Gorj" 

Beneficiar 

Comuna Padeş , judeţul Gorj, beneficiar de finanţare europeana nerambursabilă, prin PNDR 2014-

2020, Măsura 6 / 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, pentru 

proiectul "ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ ÎN SATUL MOTRU SEC, COMUNA PADEŞ, 

JUDEŢUL GORJ". 
1.2. Autoritatea contractantă: Comuna Padeş, judeţul Gorj; 

1.3. Autoritate de management: Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale - AFIR; 

1.4. Date relevante despre proiect: Proiectul PNDR 2014-2020 Măsura 6 / 7.2 - Investiţii în 

crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, pentru proiectul " ÎNFIINŢARE ŞI 

DOTARE GRĂDINIŢĂ ÎN SATUL MOTRU SEC, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ", urmăreşte 

să răspundă cerinţelor comunităţii locale, şi să asigure desfăşurarea activităţii şcolare în condiţii de 

siguranţă. Investiţia se propune a se realiza în satul Motru Sec pe teren proprietate publică. Acesta are o 

suprafaţă de 1990 mp şi este împrejmuit, iar accesul se face din drumul DC 118. Construcţia va avea 

regim de înălţime P (parter), suprafaţa construită 206 mp, suprafaţa desfăşurată 206 mp, Sali de clasa: 2 

grupe pentru cate 20 de preşcolari, spatii conexe si anexe pentru cadre didactice şi de îngrijire. 

Pentru realizarea achiziţiilor propuse prin proiect se va respecta în totalitate următoarea legislaţie: 

a) legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 



TITLU PROIECT 

ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ ÎN SATUL MOTRU SEC, 
COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL CORJ 

PROIECT FINANŢA T PRIN PNDR 2014-2020 
Măsura 6/ 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea 

infrastructurii de bază la scară 
mică 

PROIECT FINANŢAI DE 
UNIUNEA EUROPEANA 

- H.G. 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 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

b) procedurile specifice pentru PNDR: 

întreaga procedura de achiziţie este supusă verificării şi avizării CRFIR 4 SV Craiova. Neavizarea 

achiziţiei de către CRFIR 4 SV Craiova va conduce în mod automat la anularea achiziţiei şi la nulitatea 

contractului de lucrări. 

Derularea procedurii se face ţinând cont de instrucţiunile privind achiziţiile publice pentru 

beneficiarii PNDR, secţiunea Achiziţia Directă. 

Derularea contractului de lucrări va fi supusă verificării şi monitorizării din partea autorităţii 

contractante - Comuna Padeş si din partea entităţii finanţatoare - CRFIR 4 SV Craiova. 

Plata se va face conform clauzelor contractuale, cu respectarea instrucţiunilor de plaţi pentru 

PNDR. Facturile, ordinele de plată şi documentele aferente trebuie să respecte cerinţele de formă şi 

conţinut prevăzute în manualul de proceduri al PNDR. 

TERMENE : Durata de execuţie a lucrării este de maxim 6 luni. 

Craficul de realizare a investiţiei: 

Nr. Luna 
ert. Obiectul investiţiei 1 2 3 4 5 6 

1 Organizare de şantier 

2 Lucrări de construcţii 

3 Instalaţii sanitare 
Instalatii de încălzire 

4 Instalatii electrice 
5 Sistematizare verticală, realizare trotuar, 

rigolă, împrejmuire 
6 Dotări 

Valoarea estimată a achiziţiei: 406.812,82 Iei fără TVA 

1.1. Obiectivele proiectului 

Prin proiectul PNDR 2014-2020 Măsura 6 / 7.2 " ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ ÎN 

SATUL MOTRU SEC, COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL CORJ" se va realiza investiţia „înfiinţare şi 
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dotare grădiniţă în satul Metru Sec, comuna Padeş, judeţul Gorj - construcţii şi instalaţii" ce are 

drept scop construcţia unei clădiri cu destinaţia grădiniţă, în satul Motru Sec, comuna Padeş, judeţul Gorj. 

Caietul de sarcini este parte integrantă a documentaţiei de atribuire şi include ansamblul cerinţelor pe 

baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică si propunerea financiara . Cerinţele 

impuse prin Caietul de sarcini sunt condiţii minime. 
A 

In acest sens orice ofertă tehnică prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi 

luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ 

superior cerinţelor minime din caietul de sarcini. 

2. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE 

Cuantumul garanţiei de buna execuţie este de 10% din valoarea contractului fara TVA. Garanţia 

se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.C. nr.395/2016 cu modificările si completările ulterioare. 

Aceasta poate fi constituita si prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest 

caz, contractantul are obligaţia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal 

competent un cont de disponibil distinct la dispoziţia autoritatii contractante. Suma iniţiala care se depune 

de către contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. 
A 

In situatia executării garanţiei de buna execuţie, partial sau total, contractantul are obligaţia de a 

reîntregi garanţia în cauza raportat la restul ramas de executat. în cazul suplimentarii valorii contractului 

pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia în corelaţie cu noua 

valoare. 

3. Documente de calificare: 

Ofertanţii vor depune următoarele documente de calificare: 

- Copie CUI / GIF ; 

- Copie certificat ONRC, valabil la data depunerii ofertelor. Din Certificatul Constatator trebuie sa 

rezulte obiectul de activitate al respectivului operatorul economic. Obiectul contractului ce urmează a fi 

atribuit trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ORC. 

- Certificate de atestare a obligaţiilor exigibile de plată către bugetul de stat şi bugetul local 

valabile la data depunerii ofertei; 

- Experienţa similară: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare 

cumulată de cel puţin 406.812 lei fără TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor 

lucrărilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. Pentru dovedirea experienţei similare se vor 
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depune spre exemplu: certificări de bună execuţie/documente constatatoare/recomandări/ procese verbale 

de recepţie (prin care să se confirme execuţia lucrărilor similare, conţinând referiri la: beneficiarul 

contractului; tipul lucrărilor executate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului). De 

asemenea se va prezenta declaraţia în original privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani 

conform formular nr.4 din ANEXA FORMULARE. 

- Declaraţii în original privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167, 59, 60 din 

Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, conform formularelor nr. 9, 10, 11, 12 din ANEXA 

FORMULARE. 

4. CONŢINUT ŞI PREZENTARE PROPUNERE TEHNICĂ 

Lucrările se vor executa pe baza următoarei legislaţii: 

- Legea nr. 50 / 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii 

- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a 

proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor; 

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

completările ulterioare; 

- Legea nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 5/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calităţii 

materialelor, elementelor de construcţii si produselor destinate construcţiilor. 

Propunerea tehnică va fi prezentată în aşa fel încât să respecte întocmai soluţiile tehnice din 

Proiectul tehnic. 

Propunerea tehnică va conţine: 

1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) (Formular nr. 7 din ANEXA 

FORMULARE) care va descrie : 

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuţie) pentru realizarea 

lucrărilor; 

b) resurse (personal şi instalaţii/echipamente) 
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c) programul de execuţie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări 

(deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrărilor, ordinea si derularea în timp a 

activităţilor pe care ofertantul propune sa le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor. 

2. Declaraţie privind termenul de garanţie acordat lucrărilor executate. Se solicită o garanţie de 

bună execuţie de minim 36 de luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor. 

3. Prezentarea modalităţii de asigurare a accesului la specialiştii necesari şi obligatorii în vederea 

verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în 

obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 şi a altor legi incidente. 

Se vor respecta condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă pe toata durata de îndeplinire 

a contractului de lucrări. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens (Formular nr .9 

din ANEXA FORMULARE). 

Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vîgoare la nivel naţional şi se referă la 

condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în munca, se pot obţine de la Inspecţia 

Muncii sau de pe site-ul: bttp://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.btml. 

Informaţii privind reglementările care sunt în vîgoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de 

mediu, se pot obţine de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau de pe site-ul: 

bttp://-www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

5. MODUL DE ÎNTOCMIRE ŞI PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului nr. 6 din ANEXA FORMULARE. 

Lipsa formularului de oferta reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in contract. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul 

unui legi, toate cheltuielile pe eare le implica indeplinirea obligaţiilor contractuale, preeum si marja de 

profit. 

Oferta va euprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor si va conţine formularele 

financiare stabilire prin proiectul tehnic: 

Formularele FI; 

Formularele F2; 

Formularele F3; 

Formularele CI 1; 

Formularele F5; 

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.btml
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie
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Atenţie! Oferta depusă nu poate depăşi valoarea totală estimată! 

Se va anexa Declaraţie privind însuşirea clauzelor contractuale obligatorii. 

Se permite formularea depunerea în oferta a amendamentelor în legătură cu clauze contractuale specifice. 

6. ALTE INFORMAŢII 

Ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi indica, motivat, 

în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt 

confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislaţiei 

aplicabile. 

Pentru identificarea corectă şi completă, documentele de calificare, propunerile financiare, şi 

propunerile tehnice, toate documentele vor fi numerotate şi opisate. 

Criteriul de atribuire al contractului de lucrări este preţul cel mai scăzut. 

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: 

Dacă două sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preţuri egale, departajarea se va face în 

funcţie de perioada de execuţie a lucrărilor ofertată, ce nu poate depăşi 6 luni. 

Dacă şi perioadele de execuţie sunt aceleaşi, se va solicita reoferatea în plic închis ce se va depune 

la sediul Primăriei comunei Padeş. 

Pentru informaţii suplimentare şi solicitări de clarificări, ne puteţi contacta la numărul de telefon 

0253471101, fax 02534711/298, e-mail: primariapades@yahoo.com. 

Răspunsurile la solicitările de clarificări vor fi postate pe site-ul wvi-'w.primariapades.ro, la 

secţiunea dedicată acestei investiţii. 

Responsabil achiziţii 

Inspector informatică şi achiziţii publice 

Curelea Mar nică C ristian 

mailto:primariapades@yahoo.com

