
                                                                                                                                                                   

                                                                                            

Caiet de sarcini 
 

Privind achiziția unui bazin vidanjabil etanș destinat Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă și 
educație din Racoș 

 
 
1. INFORMATII GENERALE 
Investiția se realizează pentru achiziția unui bazin vidanjabil în vederea punerii în funcțiune a containerelor modulare 
destinate Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă și educație din Racoș, realizat în cadrul proiectului RACOS – 
Responsabilitate, Acces, Cooperare, Oportunități și Susținere finanțat de Norvegia prin Granturile Norvegiene în 
cadrul Programului Dezvoltare Locală 
 
1.1 Denumirea achiziției: Furnizare bazin vidanjabil etanș destinat Centrului Multifuncțional de sănătate, 

igienă și educație din Racoș. 
 

1.2 Beneficiarul investiției: Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 
 

1.3 Localizarea: Sat Racoșul de Jos, comuna Racoș, județul Brașov, CF nr 100252. 
 
1.4. Regimul juridic: Conform extrasului de C.F. nr 100252, Racoș, terenul este în proprietatea Comunei Racoș și 
comodat Agenției de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov până la data de 23.02.2029. Autorizație de construire 
nr. 2 din 18.02.2022 
 
1.5. Sursa finanțare: Grant oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală 
 
CPV 44611600-2 Rezervoare 
 
2. OBIECTUL ACHIZITIEI 
2.1 Obiectul achiziției constă în: 
 
Achiziționarea unui bazin vidanjabil etanș din fibră de sticlă, destinat deversării apelor menajere: 
Volum - 15 mc 
Lungime totală – maxim 6 m*  
Diametru – 2 – 2,5 m** 
Gura de vizitare: 600 mm 
Element de prelungire pentru aducere la cota de teren amenajat cu diam. 600 mm / H-800-1000 mm 
Mod de instalare – subteran 
Poziție – orizontală 
Rezervorul trebuie să dispună de gura de vizitare, capacul pentru gura de vizitare și se livrează împreună cu toate 
racordurile necesare. 
Operatorul economic trebuie să asigure transportul până la locația indicată de achizitor  - Sat Racoșul de Jos, 
comuna Racoș, județul Brașov și să acorde consultanță pe perioada de montaj. 
*Dimensiunea maximă este condiționată de terenul pus la dispoziție 
**Diametrul recomandat este de maxim 2,5 m, în corelare cu lungimea propusă 
Montajul va fi asigurat de autoritatea contractantă, furnizorul va oferi doar consultanță pe perioada 
montajului.  
 
Termenul de livrare a bazinului vidanjabil: maxim 45 de zile de la semnarea Contractului de achiziție; 
Perioada de garanție minim 36 de luni. 
 
3. DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI 
3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii și se aplică în toate etapele de furnizare a bazinului 
vidanjabil destinat Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă și educație din Racoș. 
3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele 
și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data furnizării bazinului vidanjabil destinat Centrului 
Multifuncțional de sănătate, igienă și educație din Racoș. 
 
 
 



                                                                                                                                                                   

                                                                                            

 
4. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ 
Documentația care stă la baza cererii de oferte a prezentului Caiet de sarcini este Proiectului tehnic și Detalii de 
execuție nr. P08/2022 Amplasare 4 containere modulare (construcțiile au un caracter provizoriu, durata acestora 
fiind limitată de valabilitatea contractului de comodat).  
 
5. CONȚINUTUL OFERTEI (documente de calificare, oferta tehnică și oferta financiară) 
 
5.1. Documente de calificare care însoțesc oferta:  

- Formularul  1 – Scrisoare de înaintare 
- Formularul  2 – Informații generale despre ofertant 
- Formularul 3 – Acord de asociere in vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publica, dacă este cazul 
- Formularul  5 – Acord explicit, neechivoc si irevocabil de însușire a modelului de contract aferent achiziției 

directe și de constituire a garanției de buna execuție 
- Formularul 7 - Formular de ofertă 
- Formularul  8 –  Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 

nr. 98/2016 privind achizițiile publice  
- Formularul   9 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 
- Formularul  10 – Declarație privind respectare art. 51 din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 
Certificat constatator emis de ONRC de pe lângă Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca 
activitatea principala/autorizată pe care o desfășoară conform codificării CAEN corespunde obiectului 
contractului.  
CAEN principal sau autorizat în domeniul furnizării de astfel de produse sau produse similare 
Pentru certificatul constatator informațiile să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor; 
 
 

5.2. PROPUNERE TEHNICĂ: va conține minim următoarele documente 
- Formular ofertă tehnică cu caracteristicile bazinului vidanjabil ofertat,  
- Tipul bazinului ofertat – agrement tehnic 
- Perioada de garanție acordată; 
- Prezentarea termen de livrare 

Se pot depune și alte documente relevante (după caz) 

5.3. PROPUNEREA FINANCIARĂ: se completează Formularul ofertă 7 prin raportarea la obligațiile specificate în 
caietul de sarcini si documentele atașate 

În preț să fie inclus transportul și consultanța pe perioada de montaj. 
Prețul ofertei este ferm, în lei. Nu se acceptă actualizarea prețului contractului. Nu se acceptă oferte 
alternative. 
 
6. MODALITĂȚI DE PLATĂ 
Beneficiarul va efectua plata către prestator, pe baza facturii emise de către acesta, facturi la care prestatorul va 
avea obligația de a atașa documente de calitate aferente decontului. 

 
7. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR: 90 zile  
8. CRITERII DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai scăzut  
 
9. TERMEN LIMITĂ de depunere al ofertelor:    26.10.2022   ora 16.00 
 
10. DEPUNEREA OFERTELOR     
OFERTA, IN ORIGINAL se va depune în plic sigilat și se va înregistra la sediul Agenția de Dezvoltare Durabilă a 
Județului Brașov, : municipiul Brașov, Strada Institutului nr 35,clădirea CATTIA  cam.25 – Registratură, sub 
denumirea: ”Furnizare bazin vidanjabil etanș destinat Centrului Multifuncțional de sănătate, igienă și educație 
din Racoș", până la termenul limita de depunere a ofertelor- 26.10.2022 
 
Oferta poate fi transmisa și pe mail relatiipublice@addjb.ro pana în data de 26.10.2022 ora 16.00 doar în situația 
în care documentele sunt semnate/ asumate cu semnătura electronică a reprezentantului legal al 
ofertantului. 

mailto:relatiipublice@addjb.ro


                                                                                                                                                                   

                                                                                            

 
11. Ofertanții au obligația de a transmite oferta conform specificațiilor Caietului de sarcini 

 
12. INFORMAȚII SUPLIMENTARE:  
Limba de redactare a ofertei: română. 
Documentația (Formulare, Caiet de sarcini, model contract,) sunt atașate și se pot descărca și de pe site-ul 
www.addjb.ro, secțiunea https://addjb.ro/interes-public/achizitii  
 
Pentru operatorii economici care prezintă certificate/atestate echivalente emise de autoritățile de certificare abilitate 
din alt stat, nu se impune obținerea atestatelor/certificatelor recunoscute de autoritățile române la momentul depunerii 
ofertelor. În baza principiului recunoașterii reciproce, beneficiarul are obligația de a accepta certificate echivalente. 
Ofertele se vor depune în limba română sau traduse de un traducător autorizat. 
 
Solicitările de clarificări se pot adresa pe e-mail relatiipublice@addjb.ro până la data de                                          
24.10.2022, inclusiv.  
Răspunsurile la clarificări se vor posta atașat anunțului publicat pe site-ul propriu, www.addjb.ro, secțiunea 
https://addjb.ro/interes-public/achizitii pana la data de 24.10.2022 
Nu se organizează ședință de deschidere a ofertelor cu participarea ofertanților. 
Informații suplimentare se pot solicita la tel. 0268/470506 sau prin email la adresa: relatiipublice@addjb.ro  
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