
Nr._________IIIC7/05.05.2017 
                     
  
                                                                                                                     Aprobat, 
                                                                                                                     Primar, 
                                                                                                                     Gheorghe Richea 
 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
 

Pentru Achiziția directă: Amenajare cu tartan turnat contionuu a locului de joacă pentru copii Parc 
Brâncoveanu 
 (COD CPV 19510000-4 Produse din cauciuc (Rev 2) 
 
 
         Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea 
tehnică.Conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să 
elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesităţile autorităţii contractante. Cerinţele impuse prin 
caietul de sarcini sunt minimale. 
 
Obiectul contractului: Amenajare cu tartan turnat continuu a locului de joacă pentru copii Parc 
Brâncoveanu 
 
Necesitatea achiziției: 

Joaca este parte integrantă a procesului de educație a copiilor, de aceea este important locul în care 
aceștia se joacă zi de zi. 

Pardoselile moderne din granule de cauciuc au fost create tocmai pentru a le asigura copiilor cele 
mai bune condiții de confort, igienă și siguranță la locul de joacă. 

În acest scop, autoritățile publice locale au ales ca pentru locul de joacă amenajat anul trecut în 
Parcul Brâncoveanu, pardoseala să fie din tartan turnat. 

Acesta este ușor de întreținut, fiind ideal pentru orice tip de activitate de joacă sau sportivă.Datorită 
componenței de stirol-acrilic, pardoselile cu tartan prezintă o rezistență extremă la abraziune, intemperii, 
radiații UV și schimbări climaterice. 

Este ușor de aplicat, iar datorită elasticității sale, are numeroase alte avantaje: 
-pardoselile din tartan reduc riscul accidentărilor prin absorția șocurilor și antiderapare 
-aspect estetic deosebit 
-rezistență puternică la căldură și lumină 
-suportă greutăți mari 
-acționează ca un inhibitor împotriva mucegaiului și dezvoltării bacteriilor. 

 
  Cerinţele minime de calificare sunt următoarele : 
Autoritatea contractanta îşi rezervă dreptul de a descalifica ofertanţii a căror ofertă nu respectă cerinţele 

tehnice şi de capabilitate impuse prin caietul de sarcini; 

 Se vor completa: 
1. Formular 1 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 
2. Formular 2 – Declaraţie  privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 
3. Formular 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 



Se va prezenta în copie Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga 
Tribunalul Teritorial, valabil la data limita de depunere a ofertelor din care să rezulte:  obiectul de activitate 
al societăţii care trebuie să fie conform cu obiectul contractului ce se atribuie . 
 
Materiale utilizate: 
Suprafața necesară a se amenaja este de aproximativ 430,00 mp. 
            Infrastructura va fi din piatră compactată sort 4-8mm și 8-16 mm în strat de 12 cm. 

Pe amplasament există montat un complex de joacă și alte câteva echipamente de joacă .Acestea nu 
se vor demonta ci e preferabil să se toarne tartanul cu acestea pe amplasament. 

Tartanul are la bază un material alcătuit din granule fine de cauciuc și fibre reciclate din cauciuc 
lipite cu un adeziv poliuretanic special. 

Astfel, se va realiza un strat de tartan de 3 cm grosime.Va fi realizat din granule de 1-3 mm și 
adeziv (liant) poliuretanic. Stratul de bază va fi realizat în grosime de 2 cm din granule de cauciuc 1-3 mm 
cu adeziv incolor. La partea superioară  se va turna un strat colorat din granule 1-3 mm, în minim 3 culori 
distincte prevăzute cu diverse figurine realizate direct în stratul final prin combinația a minim 2 culori. 
Configurația va fi stabilită împreună cu beneficiarul. 
Se va utiliza un sistem destinat a fi montat în parcurile de joacă cu caracteristicile specifice. 
Se vor prezenta declarații de conformitate pentru produse. 
 
Termen de livrare cu montaj : 15 zile. 
Garanţia acordată minim 5 ani. 
 
Ofertele tehnice care nu prezintă caracteristicile menționate în caietul de sarcini vor fi respinse. 
Preţurile prezentate în ofertă vor cuprinde toate costurile pentru livrarea echipamentelor şi montajul  
la amplasamentul indicat de beneficiar. 
Criteriul de atribuire va fi prețul cel mai scăzut. 
 
 
                                                   Serviciul PFI API 
 
                                                  Daniela Bunghez-Şef serviciu 
 
                                                 Margareta Dedu – referent de specialitate 
 



 
OFERTANTUL               Înregistrat la sediul autorităţii contractante 

______________________      nr. _________ / __ . __ . 2017 
(denumirea/numele) 

 
 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 
 

Către _______________________________________________ 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

 
 

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului  
                            ________________________________________ 

                                (denumirea contractului de achiziţie publică)    
      
noi ____________________________ vă transmitem alăturat următoarele: 
         (denumirea/numele ofertantului) 
1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ copii: 
a) oferta; 
b) documentele care însoţesc oferta. 
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 
 
 
Data completării __ . __ . 2017 

 
Cu stimă, 
 

Operator economic, 
 

   ___________________ 
      (semnătura autorizată) 



Formular nr. 1  
  Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 

D E C L A R A Ţ I E 
 privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea 98/2016 

 
 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la 
procedura pentru achiziţia de .............................................., cod CPV 
......................................................., organizată de .................................................. , declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 99/2016, 
respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea 
uneia dintre următoarele infracţiuni: 
   a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 
şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care 
respectivul operator economic a fost condamnat; 
   c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din 
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea 
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 
condamnat; 
   e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 
din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare 
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a 
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 
   g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

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

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

Data completării 
        Operator economic, 
        .................................   

                                                      (semnătură autorizată) 
 
 
 



Formular nr. 2  
  Operator economic 
................................ 
(denumirea/numele) 
 

 
 

D E C L A R A Ţ I E 
 privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016 

 
 
 
 

 Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului 
economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului la 
procedura pentru achiziţia de .............................................., cod CPV 
......................................................., organizată de .................................................. declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile 
faptei de fals în acte publice, că: 
  Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul 
general conoslidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie 
administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care 
respectivul operator economic este înfiinţat. 
  
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 
 Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data completării 
     
        Operator economic, 
        .................................  
                 (semnătură autorizată) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Operator economic                                                         Formular nr. 3 
........................................... 
       (denumirea/numele) 

DECLARAŢIE  
privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea 98/2016 

 
    Subsemnatul......................................................................................reprezentant împuternicit al 
...................................………… (denumirea operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant 
asociat/terţ susţinător al ofertantului, la procedura pentru atribuirea contractului 
……………………………………., organizată de ................................................, declar pe proprie 
răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 99/2016 privind 
achizițiile publice, respectiv; 

    a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest 
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se 
constată încălcarea acestor obligaţii; 
    b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 
activităţii; 
    c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea 
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei 
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 
    d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că 
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea 
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 
    e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar 
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 
    f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o 
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe; 
    g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în 
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de 
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului 
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la 
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să 
prezinte documentele justificative solicitate; 
    i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii 
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul 
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă 
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a 
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic. 
 Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. 

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

Data completării      Operator economic, 
        .................................  

                 (semnătură autorizată) 
 
 



 
 

FORMULARUL 4 
Art. 51, alin.2. – Legea 198/2016 

DECLARAŢIE 
privind respectarea reglementărilor obligatorii  

în domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă 
 

Subsemnatul(a) .............................................................. împuternicit/reprezentant legal al 
…………………………………..................... (numele operatorului economic) declar pe propria 
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că la elaborarea ofertei am ţinut cont 
de obligatiile din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă, conform legislatiei în vigoare. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi 

înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul 
verificării datelor din prezenta declaraţie. 

 
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane 

juridice sau fizice să furnizeze informatii reprezentanţilor autorizaţi ai Unităţii Administrativ 
Teritoriale Orasul Breaza, Judeţul Prahova cu privire la orice aspect referitor la respectarea de către 
noi a obligaiilor din domeniile mediului, social si al relatiilor de muncă. 
 
Data completării ………/…………………. 

 
Semnez ……………….. (nume si semnătură) în calitate de ……………………, legal autorizat să 

semnez oferta pentru si în numele …………………………………………... 
(denumirea/numele operatorului economic participant la licitatie) 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formular nr.  5 
OPERATOR ECONOMIC 
__________________ 
   (denumirea/numele) 
 
 

FORMULAR DE OFERTA 
Către .................................................................................................... 

  (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 
 

 
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului 
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu 
prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm servicii de protecţie 
şi pază pentru preţul de....................fără TVA, la care se adaugă TVA  în valoare de ......................... 

  
2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem prestarea 
furnizarea   cat mai curand posibil în conformitate cu graficul  stabilit de beneficiar. 
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ............. zile, (durata în litere şi 
cifre) respectiv până la data de ....................... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi          
(ziua/luna/anul) 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 cărei 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. 
 

Data _____/_____/_____ 
 

...............................................................................,  
(nume, prenume şi semnătură),  

 
L.S. 

 
în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 
 
 


