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NE 

Nr. 819/02.04.2019    

               

 

CAIET DE SARCINI 

 

AFERENT  PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR PENTRU  

PRESTĂRI SERVICII – “CURĂŢARE PARCHET DE RESTURI DE EXPLOATARE” 

  

Prezentul caiet de sarcini este întocmit conform Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi face 

obiectul contractelor ce au ca scop efectuarea lucrărilor de prestări servicii – curăţare parchet de resturi de 

exploatare, provenit din partizile de masă lemnoasă exploatate  în fondul forestier administrat de R.P.L. Ocolul 

Silvic Tălmaciu R.A., care se va numi în continuare autoritate contractantă.- 

Valoarea maximă a contractului este prezentată în anexa 1 la caietul de sarcini, şi este de 1996,26 lei 

fără TVA.  

Prezentul caiet de sarcini este pus la dispoziţia ofertantului, care se va numi în continuare operator 

economic, în urma solicitării la sediul  R.P.L. Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. din Tălmaciu str. N. Bălcescu nr.24 jud. 

Sibiu, ţel., fax. 0269 / 555514 astfel:  luni – joi  :  9 – 16, vineri : - 9 -13 respectiv la adresa de email 

rplostra@gmail.com sau poate fi preluat de pe site-ul ocolului www.rplostra.ro.-  

Conform  art. 43. din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achizițiile publice, achiziţia se va realiza prin intermediul sistemului electronic SEAP secţiunea Cumpărări directe 

prin consultarea de către autoritatea contractantă a catalogului  electronic; după transmiterea în sistem electronic, în 

maxim 5 zile de la primirea notificării autorităţii contractante, a ofertei ferme de către operatorul economic, acesta 

are obligaţia transmiterii în termen de 5 zile a ofertei propriu-zise, în format tipărit pe hârtie, la sediul  R.P.L. 

Ocolul Silvic Tălmaciu R.A. din Tălmaciu str. N. Bălcescu nr.24 jud. Sibiu, astfel:  luni – joi:  9 – 16, vineri: - 9 -

13; după verificarea şi acceptarea ofertei depuse pe suport de hârtie (documentaţia de calificare, oferta tehnică 

respectiv oferta economică) ca fiind conformă cu cerinţele din caietul de sarcini autoritatea contractantă va 

transmite în termenul prevăzut în art, 46 alin (4), în sistemul SEAP acceptarea ofertei ferme. În caz contrar 

autoritatea contractantă va relua procedura printr-o nouă consultare a catalogului electronic.- 

 

I.  OFERTA 

 

Oferta se constituie din: 

1.Documentaţia de calificare referitoare la: 
   a) Situaţia personală în calitate de ofertant 

Declaraţie privind calitatea de participant la procedură 

Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice 

Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea 

98/2016 privind achiziţiile publice 

Declaraţie privind neîncadrarea  în situaţiile de conflict de interese  conform prevederilor din Legea 

98/2016 - Secţiunea a 4-a 

Declaraţie privind Sănătatea, Protecţia Munci şi PSI precum şi protecţia mediului  

    b) Capacitatea de exercitare a activităţii                                                                                                                          
.                     Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului  

    c) Situaţia economico-financiară                                                            

Certificatul de înregistrare al societăţii, CUI 

Certificat de înregistrare în scopuri de TVA                

    d) Capacitatea tehnică şi/sau profesională                                                  

Fişa de informaţii generale 

Certificat constatator în care să se menţioneze codul CAEN 0220 Silvicultură şi exploatări forestiere 
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2.Oferta propriu-zisă are ca obiect întreaga gamă de lucrări de curăţare a parchetului de resturi de 

exploatare inclusive receparea semintisurilor vatamate şi pe întreaga suprafaţă a parchetului conform normelor 

tehnice şi a legislaţiei în vigoare.  

Criteriul de atribuire este  ”preţul cel mai scăzut”, oferta câştigătoare fiind desemnată acea ofertă care 

înregistrează  ,, cea mai mică valoare a preţului întregului pachet de lucrări”.- 

Oferta cuprinde valoarea aferenta manoperei tuturor lucrărilor din caietul de sarcini, fără TVA, care se 

va calcula ulterior.- 

Garanţia de contractare în cuantum de 5 % din valoarea contractului, va fi depusă în contul autorităţii 

contractante RO19BRDE330SV26758323300 anticipat semnării contractului şi se va fi reţinută integral de către 

autoritatea contractantă în cazul neeexecutarii corespunzătoare conform prevederilor din Anexa 4 a lucrărilor sau 

neexecutarea lucrărilor în termenele prevăzute în contract .  

Nesemnarea contractului în termen de 5 zile de la data acceptării ofertei ferme a operatorului 

economic atrage după sine anularea  acceptării ofertei ferme de către autoritatea contractantă; 

Anexe: 

Anexa 1: Valoarea maximă a contractului și gama de lucrări aferente curățirii parchetului de resturi de 

exploatare  

Anexa 2: Formular de oferta  

Anexa 3: Obligaţii ce trebuiesc respectate de operatorii economici la executarea contractului 

Anexa 4: Modelul de contract 

 

Anexa 3   Obligaţii ce trebuiesc respectate de operatorii economici la executarea contractului: 

1. Operatorul economic este obligat să delege în scris un reprezentant pentru semnarea contractului de prestări 

servicii, pentru participarea pe teren în vederea recepţionării lucrărilor şi pentru semnarea recepţie finale a 

lucrărilor. 

2. Curăţirea parchetului se va realiza pe toată suprafaţa prin scurtarea cu toporul a cracilor lungi, adunatul lor 

pe distanta de pana la 10 m, aşezarea grămezilor de crăci şi a resturilor de exploatare pe cioate, în afara 

ochiurilor cu seminţiş şi în afara drumurilor şi potecilor de acces în parchet, a văilor şi pâraielor din 

interiorul parchetului fără a ocupa suprafeţe mai mari de 10 % din suprafaţa parchetului în cazul tăierilor cu 

regenerare. La tăierile rase în arborete de răşinoase, în tăierile de transformare a păşunilor împădurite precum 

şi în toate tăierile fără restricţie urmate de regenerare artificială resturile de exploatare se strâng în şiruri sub 

formă de martoane cu lăţime max.de 1 – 1,2 m întrerupte aproximativ din 20 în 20 m, orientate pe linia de 

cea mai mare pantă cu distanţa între şiruri de 15-20 m. Cioatele de molid şi pin se decojesc în întregime iar la 

celelalte specii de răşinoase prin curelare; 

3. Seminţişul vătămat pe parcursului exploatării va fi recepat cu unelte manuale sau mecanice de la nivelul 

solului. Deasemenea arborii preexistenţi vor fi doborâţi iar materialul lemnos rezultat va fi strâns în grămezi 

alături de celelalte resturi de exploatare. 

4. Titularul contractului de prestări servicii are obligaţia respectării normelor de protecţia muncii si PSI în 

parchet şi în zonele limitrofe acestuia (drumuri forestiere, rămpi primare, căi de colectare etc) de instruire a 

muncitorilor proprii conform legislaţiei în vigoare în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, de luare la 

cunoştinţă a factorilor de risc (stâncării, iescari, arbori putregăioşi, panta accentuată) în vederea evitării 

acestora.Titularul contractului de prestări servicii este unic răspunzător pentru respectarea regulilor de 

protecţie a muncii în parchete şi zonele aferente acestora precum şi pe drumurile forestiere pe care se 

efectuează accesul personalului utilizat pentru efectuarea lucrărilor; de asemenea este unic responsabil pentru 

instructajul angajaţilor proprii pe linie de sănătate şi securitate în muncă şi pentru dotarea acestora cu 

echipamente de muncă şi protecţie .  

5. Să respecte precizările notelor emise de achizitor pe parcursul derulării lucrărilor de curăţire a parchetelor de 

resturi de exploatare, la data emiterii acestora. 

6. Să utilizeze tehnici şi procedee de lucru adecvate pentru fiecare caz în parte prin care să se evite declasarea 

masei lemnoase rămasă pe picior sau a seminţişului existent.  

7. Să asigure forţa de muncă şi utilajele necesare executării lucrărilor de curăţare a parchetelor de resturi de 

exploatare.  

8. Operatorii economici care execută lucrările curăţare a parchetelor de resturi de exploatare, au obligaţia 

respectării prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare, precum și măsurile stabilite de administrația Siturilor 

Natura 2000 ROSCI 0085 Frumoasa și ROSPA 00043 Frumoasa 

ŞEF OCOL              Achiziţii Publice             COMP.  FOND FORESTIER 

ing. Popa Valeriu          ing. Neghină Elena       ing. Horja Lucian  


