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SOLICITARE OFERTA 
Achizitie directa privind contractarea de lucrari pentru „DECOLMATARE, REGULARIZARE 

ALBIE – RAUL VALEA PASAREA”, Comuna Tunari, judetul Ilfov. 
 

 
Cod CPV: 45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2) 

 
1. Informatii generale privind Beneficiarul 
 

Denumire:Comuna Tunari 
Adresă: Str. Mihai Eminescu, nr. 1 
Localitate:Comuna Tunari, jud. Ilfov Cod poştal:077180 Ţara:ROMANIA 
Reprezentant legal: d-nul NICULAE 
CRISTIAN – Primar Comuna Tunari 

Telefon:021.267.53.10 

E-mail: contact@primaria-tunari.ro Fax:  021.267.53.00 
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primaria-tunari.ro 

 
2.Sursa de finantare 
Buget local 
 
3. Obiectul Contractului 

Obiectul contractului consta in lucrari de „DECOLMATARE, REGULARIZARE ALBIE – 

RAUL VALEA PASAREA”, Comuna Tunari, judetul Ilfov, Cod CPV: Cod CPV: 45000000-7 
- Lucrari de constructii (Rev.2) 
 

4. Descrierea activităţii 
Conform protocolului semnat de UAT Tunari si Apele Romane, a Memoriului tehnic 

justificativ si caietului de sarcini intocmit de S.C. DHSTUDIO DESIGN AND MORE S.R.L., deviz general, 
liste cantitati si planuri pentru proiectul: „DECOLMATARE, REGULARIZARE ALBIE – RAUL VALEA 

PASAREA”, se va prezenta oferta tehnica si financiara. 
Se propun urmatoarele lucrari: 

- decolmatarea raului de material lemnos (crengi, busteni cu dimensiuni variate), materiale plastice 
(predominant peturi), sticle, obiecte de uz casnic precum si aluviuni rezultate in urma blocarii 
cursului de catre materiale descrise anterior; 
- regularizarea albiei raului pe tronsonul stabilit contractului anexat privind rectificarea, 
consolidarea si reprofilarea albiei minore ale cursului de apa. Se vor destufiza si malurile raului 
Valea Pasarea. 
Dupa decolmatarea albiei raului de materialele mai sus mentionate, se va efectua transportul 



acestora in locuri special amenajate, conform Acordului de Mediu. 
Avand in vedere legislatia privind protectia mediului, deseurile rezultate se vor selecta pe categorii 
de materiale reciclabile de catre Serviciul de salubritate din zona abilitat. 
In timpul lucrarilor de decolmatare a albiei raului, in aval se vor pune plase pentru evitarea 
transportului pe apa a materialelor mentionate mai sus si a blocarii acestora in albia raului Valea 
Pasarea. 
LUCRARILE VOR FI OFERTATE SI EXECUTATE IN CONFORMITATE CU 
CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI ANEXAT SOLICITARII 
 

5. Obligaţiile prestatorului 
a) prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protecţia 

muncii specifice activităţii;  
b) să asigure echipament de protecţie adecvat; 
c) să asigure pe toata perioada contractului a utilajelor, echipamentelor, aparatelor de 

masura, sculelor, dispozitivelor de masurare si personalului calificat, care sa asigure indeplinirea 
contractului; 

d) prestatorul isi va suma responsabilitatea privind calificarea si competenta personalului 
folosit  

e) prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protecţia 
muncii specifice activităţii;  

f) prestatorul este obligat sa isi achite toate datoriile la bugetul de stat si local pana la 
semnarea contractului, in cazul in care raspunde prezentei oferte 

g) să emită factura numai pe baza situaţiei de lucrari şi a proceselor verbale de receptie a 
lucarilor prestate;  

 
6. Durata contractului 
Durata contractului de lucrari este de 6 luni de la emiterea Ordinului de incepere a 

lucrarilor. 
 
7.Bugetul maxim aprobat 
Conform DEVIZ 449 841,706 lei fara TVA. 
 
8. Prezentarea ofertei: 
Oferta Tehnica va raspunde punctual la cerintele Caietului de Sarcini iar in oferta financiară 

prezentată se va preciza preţul pentru fiecare lucrare specificata in lista de cantitati, Caietul de 
Sarcini si planuri , în lei fără TVA. 

Oferta va fi trimisa pâna cel mai târziu la data de 21.12.2020, la sediul PRIMARIEI 
COMUNEI TUNARI, JUD. ILFOV de la adresa Str. Mihai Eminescu, nr.1, Comuna Tunari. 

8.1. Oferta poate fi trimisa: 
- prin fax, la nr. de fax 021.267.53.00  
- prin e-mail, la adresa achizitii@primaria-tunari.ro 
 
9. Documente solicitate 
- . Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 

98/2016 privind achizitiile publice – Formularul 1 si 2 
- declaratie pe propria raspundere cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor 

la bugetul general consolidat (buget de stat si buget local) 
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 58-63 – Formularul 3 



3 

Nota: In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante Comuna Tunari: 

Primar NICULAE CRISTIAN 
Administrator public DANUT STAMATE 
Contabil: Alecu Nicoleta Andreea 
Secretarul primariei: Rusti Luminita Manuela 
Consilier Achizitii Publice: Dracon Georgiana Carmen 
Consilieri locali: NICULAE JAN; ŞTEFANA PETRIŞOR; DUMITRU ADRIAN 

VICTOR; CALMUŞ IONUŢ VALENTIN; MARIN MARIN; OPREA MARIAN; NEACŞU 
ALEXANDRU; SPIŢĂ IONUŢ; SPAU DUMITRU; ZANE NICOLAE EMILIAN; POPA IONEL; 
ENE MARIUS; DUMITRU IOANA; HRENIUC GEORGE ALEXANDRU; DUMITRU 
ANDREEA 

- Certificat constatator, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", emis de oficiul 
registrului comertului de pe lânga tribunalul teritorial în raza caruia ofertantul îsi are sediul social, 
din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.  

- CV pentru seful de santier. 
- Lista de utilaje si personal indeplinire contract 
- Orice alt document care poate justifica indeplinirea contractului; 

 
Achizitii Publice 

Dracon Georgiana Carmen 

 


