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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR   

DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR    

B-dul Independenței nr.10 

Tel:0344078314 

Fax:0344078319 

Nr.80304/13.06.2019 

 

 

 
        APROBAT, 

       DIRECTOR EXECUTIV 

                        CRISTINA GÎDIUȚĂ 

 

                  
 

 

      

 

ANEXA 

 

                                                                                                       APROBAT, 

                  DIRECTOR EXECUTIV 

                              CRISTINA GÎDIUȚĂ 

            

 

                        

CAIET DE SARCINI 
Specificatii tehnice minimale 

 

   

Denumirea autoritatii contractante: Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a 

Persoanelor Ploiesti 

Cod fiscal:1743459 

Adresa :B-dul Independentei ,nr.10, Municipiul Ploiesti,  

 

Obiectul achizitiei: servicii de verificarea prize de pamant,verificare paratrasnet 

,verificarea continuitatii nulului de protectie a tabloului electric general si de distributie 

pecum si eliberarea buletinelor PRAM,conform legislatiei in vigoare 

 

In cadrul verificarii instalatiilor de protectie prize de pamant/ centuri de impamantare 

(3 buc) si a sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice (2 buc)se 

vor executa cel putin urmatoarele operatii:  

 - Verificarea tuturor componentelor sistemului, daca respecta toate standardele; 

-  Verificarea continuitatii conductorilor; 

- Revizuirea starii de conservare a tuturor elementelor; 

- Masurarea rezistentei de impamântare; 

  In urma masuratorilor efectuate, prestatorul va elibera buletine de verificare individuale 

pentru fiecare instalatie, care vor cuprinde: 

tel:0344078314
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           -data buletinului 

- conditiile de masurare; 

-  tipul aparatului folosit la masuratoare 

          -  numele executantului si locul masurarii.  

Dupa prestarea serviciilor, in cazul in care valorile masurate nu corespund normelor 

(instalatia prezinta pericol de electrocutare, paratrasnetul nu mai prezinta siguranta 

impotriva incendierii in caz de trasnet, etc), prestatorul va comunica in scris deficientele 

constate si masurile de remediere. 

  

Conditii tehnice de calitate: 

 Prestatorul se obliga sa execute serviciile prevazute in contract cu profesionalism, la 

standardele si performantele prevazute de legislatia in vigoare 

 Prestastorul este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiilor si metodelor de 

prestare utilizate ,cat si de calificarea personalului folosit  

 Prestatorul va trebui sa detina autorizatie de functionare emisa de A.N.R.E. iar 

electicianul care efectueaza verificarea va avea viza pe carnetul de electrician, 

corespunzator cu activitatea pe care o desfasoara ,conform cu legislatia in vigoare. 

 

Documente necesare pentru participare:  

1. Declaraţii privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art.164,165,167 din Legea 98/ 

2016 declaratie pe proprie raspundere –completare formular nr.1 in original. 

2. Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea 

98/2016  privind achizitiile publice – completare formular 2 in original. 

3. Formularul de oferta – formularul 3 in original 

4.  Certificatul constatator emis de Oficiul  Registrului Comertului de pe langa Camera de 

Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, in copie conform cu originalul 

5. Autorizatia de functionare emisa de ANRE pentru astfel de verificari 

6. Dovada ca electricianul care efectueaza verificarea PRAM este autorizat pentru astfel 

de lucrari. 

 13.Propunere tehnica 

 

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare 

si va cuprinde pretul total pe serviciul prestat (include doua verificari), exprimat in lei, fara 

TVA.  

 Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarera 

ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare 

ofertant propunerea tehnica.  

 

 Oferta financiara: Pretul se va oferta in lei fara TVA, pentru intreg contractul respectiv 

efectuarea a doua verificari la interval de 6 luni(iunie , decembrie) 

 

Conditii de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor 

documente: 

 -factura in original ;  

 -buletine de verificare PRAM individuale pentru fiecare instalatie. 
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Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la 

inregistrarea facturii in unitate.  

Alte precizari: 

 Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de 

specialitate al acestuia 1a sediul autoritatii contractante. 

 Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind in drept sa 

solicite remedierea in cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzatoare. 

 Oferta si documentele insotitoare se vor transmite in scris, la sediul Serviciul Public 

Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti/ Registratura, pana la data 

mentionata mai sus. 

 

 

Intocmit, 

Zaharia Violeta 

 

 

 
FORMULAR 1 

 

 

DECLARATIE 

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167  

din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
  

 

Subsemnatul, __________________________________________, reprezentant împuternicit al 

_________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), 

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea                  nr. 

98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

    (1) nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia 

dintre următoarele infracţiuni, conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice: 

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 respectivului stat; 

 

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 

respectivului stat; 

 

c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din 

Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a respectivului stat; 
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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 respectivului stat; 

 

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 respectivului stat; 

 

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 

respectivului stat; 

 

g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

(2) mi-am indeplinit obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 

consolidat, în conformitate cu legea din Romania sau cu legea statului în care operatorul economic este 

înfiinţat, conform prevederilor art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

(3) nu ma aflu in niciuna dintre următoarele situaţii, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 98/ 2016 

privind achizitiile publice, respectiv: 

    a) am respectat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; 

b)  nu ma aflu in procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea 

activităţii; 

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea; prin abatere 

profesională gravă se înţelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputaţia 

profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează 

trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau 

din culpă gravă; 

d)  nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul 

sau în legătură cu procedura în cauză; 

e)   nu ma aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; 

f)   nu am participat la pregătirea procedurii de atribuire, fapt care ar fi condus la o distorsionare a 

concurenţei; 

g) mi-am indeplinit obligaţiile principale în cadrul contractelor de achiziţii publice si de concesiune 

încheiate anterior, fara suportarea de sanctiuni precum încetarea anticipată a contractului, plata de 

daune-interese sau alte sancţiuni comparabile; 

h) conţinutul informaţiilor si documentele justificative transmise la solicitarea autorităţii contractante 

în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare şi 

selecţie sunt complete si conforme cu realitatea; 

i)  nu am încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin 

informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de 

atribuire, nu am 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. 
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De asemenea, declar că la prezenta procedură nu depun două sau mai multe oferte individuale şi/sau 

comune si nu depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte 

oferte, sub sancţiunea excluderii prevazuta de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

coroborat cu art. 47 din 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. 

Subsemnatul declar că 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 această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ . 

                                                           (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

    

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

 

Operator economic, 

_________________ 

(semnatura autorizată) 

                                                                           

 

 

                               FORMULAR  2 

 

 

DECLARAŢIE 

PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE PENTRU 

OFERTANTI INDIVIDUALI/CANDIDATI/OFERTANŢI ASOCIAŢI/ 

SUBCONTRACTANŢI/TERTI SUSTINATORI  

CONFORM ART. 59 SI ART. 60 DIN  

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE 

 

          

Subsemnatul, …..........................................................................., reprezentant împuternicit al 

….................................................................................................. (denumirea  / numele şi sediul /adresa 

operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile  prevăzute la art. 59 si 60  din 

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv: 

                - nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de 

supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până 

la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul 

autorităţii contractante, conform Anexei; prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege persoana care 

exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau îi 

conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală; 

                - nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului 

persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii 

comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform Anexei. 

           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. 



    
 6 
 

 

     Data completării …..........                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                             Operator economic, 

                                                                                                …............................. 

                                                                                               (semnătura autorizată) 

 

 

 

 

                                                               FORMULAR 3 

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

(denumirea/numele ofertant) 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ 

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 mentionată, să prestăm “servicii de verificarea prize de pamant,verificare paratasnet 

,verificarea continuitatii nului de protectie a tabloului electric generel si de disiributie pecum si eliberarea 

buletinelor PRAM” la pretul de ...................................lei., la care se adaugă TVA în valoare de 

........................................................ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei) 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile sus 

mentionate la standarde ridicate , respectand legislatia in vigoare in domeniu de activitate si in domeniul 

salarizarii personalului. 

 

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre) şi ea va rămâne 

obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

 

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

 

 

 

 

 

Data _____/_____/_____ 

                                                       ..............................................................................., 

                                                           (nume, prenume şi semnătură),  

                                                      L.S. 
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în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

....................................... (denumirea/numele operatorului economic) 

 

 

 

                                                                                          

 

 
 
 
 
 
 
 
 


