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 Neexecutarea acestor lucrări de reparatii conduce la amplificarea degradărilor existente şi 
ulterior la costuri de reparaţtii mai mari. 

Lucrările de reparaţii la împrejmuiri se vor efectua în conformitate cu prevederile standardelor 
de stat, normativelor, prescripţiilor tehnice şi normelor de securitate şi sănătate în muncă, în vigoare la 
această dată. 
 

  9.2  MATERIALELE NECESARE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR: 

Conditiile tehnice de calitate pentru materialele utilizate vor fi cele prevazute in standardele in vigoare 

 

  9.3 CONDITI IIMPUSE DE ACHIZITOR PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR: 

Lucrarile se vor executa in conformitate cu Art. 11 litera i din  Legea nr.50/1991 cu modificarile si 

completarile ulterioare.   

 

Verificarea calitatii lucrarilor, inspectiile si incercarile prevazute de standardele si 

normativele tehnice sunt in sarcina executantului si vor fi efectuate cu personal calificat. 

Inceperea lucrarilor se va face numai pe baza de ordin de incepere a lucrarilor. 

Indepartarea, transportul si locul de depozitare a materialelor - deseuri rezultate cu ocazia executiei 

lucrarilor va fi in sarcina executantului. Toate conditiile privind buna desfasurare a lucrarilor ( 

semnalizare, deviere circulatie daca este cazul, protectia zonei de lucru pentru evitarea accidentelor sau 

altele asemenea ) sunt in sarcina executantului. 

Locurile de munca vor fi ingradite cu materiale vizibile privind atentionarea si interzicerea accesului in 

zona de lucru respectiva. 

Se vor respecta normele PSI precum si reglementarile privind securitatea si sanatatea in munca. 

     Receptia lucrarilor se va face in doua etape: 

- receptia la terminarea lucrarilor; 

- receptia finala, care este receptia efectuata dupa expirarea perioadei de garantie. 

     Recomandam vizitarea amplasamentului inainte de elaborarea ofertei. Elaborarea ofertei fara 

vizitarea amplasamentului  cade in responsabilitatea ofertantului. 

Masuri de protectia mediului  

În timpul execuţiei, măsurile de protecţie a mediului vor viza : 

- protectia apelor si a ecosistemelor acvatice  in cazul unor accidente la depozitarea si manipularea  

combustibililor; 

- protectia atmosferei ; 

- protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre ; 

- regimul deseurilor; 

- protectia la zgomot; 

- protectia asezarilor umane si a oamenilor   

 

Executantul este direct raspunzator de orice deteriorare produsa  pe timpul executiei lucrarilor  
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10. CLAUZE ASIGURATORII: 

     Perioada de garantie pentru lucrarile executate va fi de 24 luni de la semnarea procesului verbal de 

receptie la terminarea lucrarilor si a punerii in functiune, perioada in care executantul va suporta toate 

cheltuielile necesare pentru eliminarea eventualelor deficiente aparute in acest timp din vina sa. 

Pretul din oferta este ferm si nu poate fi majorat la incheierea contractului. 

Executantul va constitui garantia de buna executie, in cuantum de  5% din valoarea contractului.  

 

 11.  Sarcinile contractului: 

Antreprenorul are sarcina de a realiza obiectivul mai sus mentionat prin executarea lucrarilor conform: 

 

 

- F 3 – REPARATII CURENTE ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ 

  

-  Pentru REPARATII CURENTE ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ sunt necesare urmatoarele 

lucrari:  

        

-  desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obișnuite la pereti - 110 mp 

-  tencuieli exterioare dris.pe zid caram.sau bet.de 2,5 cm grosime executate în câmp continuu - 110 mp 

-  montare plasă sârmă Zn (rabit) la pereți, inclusiv retea o.b.37, d=6-8 mm - 20 mp 

-  recond.strop la tencuială ext.existentă la tencuială cu strat vizib.din mortar de var cim.și nisip - 250 

mp 

- reparare grilaje metalice și gratii simple din oțel rotund sau țeavă fără înloc.de material - 210 kg 

- reparare grilaje metalice și gratii artistice cu elemente forjate cu înlocuire de material - 30 kg 

- pregătirea suprafeței de beton sau metal cu curățirea cu peria de sârmă - 120 mp 

- vopsitorie cu email alchidal la balustrade grile si parapete metalice - 120 mp 

- cofraje din scândură rășinoase asimilat - 15 mp 

- turnare beton armat la construcții cu h<35 m, în planşee (grinzi, stâlpi, plăci) cu gros.plăcii < 10 cm - 3 

mc 

- reparare beton B200, agreg.grele sort. Granul < 31 mm cim.m30 stâlpi, grinzi, plăci obis.inst.necentra 

- 3 mc 

- tencuială ext.subţire (tinci) în câmp continuu  -140 mp 

- beton torcretat la diafragme de beton armat sau zidărie cu grosime de 6 cm – 15 mp 

- gletuit cu adeziv – 30 mp 

- transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanţa de 3 km – 20 tone 

- încărcare auto cu încărc.pe pneuri cupă 2, 6-3, 9 mc teren categ. 1 la dist < 10 m – 0,03 mc 

- transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculanta dist. 3 km – 7,2 tone 

              

        In executarea contractului, antreprenorul va respecta prevederille legislatiei in vigoare (Legea nr. 

10/1995 privind asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionalitatii si calitatii 
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constructiilor, Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, OUG 195/2005 privind protectia 

mediului, Legea energiei  nr. 13/2007, etc.)  

 

12. Criterii de atribuire: Oferta cu pretul cel mai scazut 

13. Modul de prezentare a propunerii financiare  

Propunerea financiara se va prezenta in conformitate cu Formularul de oferta Nr.20 si anexa la 

formularul de oferta , care reprezinta elementul principal al propunerii financiare.  

Propunerea financiara va contine:  

1) Formular de oferta si anexa sa completat – Formular nr.20 si anexa la formularul de oferta  

2) Centralizatorul cheltuielilor.- Formular F1  

3) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte. – Formular F2  

3) Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari.- Formular F3  

4) Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale.- Formular C6  

5) Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru. – Formular C7 

6) Lista cuprinzând consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii. –Formular C8  

7) Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.- Formular C9 

8) Grafic fizic de executie a lucrarii  

Alte precizari:  

a) Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru 

îndeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.  

b) Pretul va include toate cheltuielile necesare pentru executia contractului. 

c) Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de protejarea 

mediului, conform Normelor Legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea 

lucrarilor; 

d) Ofertantul va include, în propunerea financiara, toate si orice costuri legate de procurarea, 

transportul, depozitarea si punerea în opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii 

obiectului contractului. 

e) Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.  
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f) Se va depune oferta completa .  

Cantitatile inscrise in liste de cantitati, nu pot fi modificate, inlocuite sau trecute cu valoarea 0(zero) sub 

sanctiunea excluderii ofertei.Ofertantii vor prezenta deviz/calculatie de cheltuieli insotita de 

desfasuratoarele pentru materiale, manopera, utilaje, transport, intocmite amanuntit cu evidentierea : 

cantitatilor, preturilor unitare si a oricaror elemente justificative.Devizul/calculatia va prezenta toate 

cotele procentuale utilizate pentru: C.A.S., somaj, F.U.A.S.S., fond de risc, si accidente, indirecte si 

profit. 

Calculele aritmetice se vor face cu doua zecimale, cu aproximari. Toate documentele intocmite vor fi 

certificate de ofertant prin semnare si stampilare.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul, de a 

solicita orice alte clarificari cu privire la oferta depusa. În cazul unei discrepante între pretul unitar si 

pretul total, se va lua în considerare pretul unitar.  

Preturile unitare cuprinse în propunerea financiara vor fi stabilite în moneda –lei- si nu vor cuprinde 

TVA.  

Elaborarea propunerii financiare în alta forma decât cea stabilita mai sus, va avea ca efect respingerea ca 

neconforma a ofertei.Daca pretul ofertat nu rezulta clar din formularul de oferta, oferta va fi respinsa ca 

neconforma. 

 

14. Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Se solicita: 

- Declaratie  privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini punctele 1-16 

 

15. Modul de prezentare a ofertei 

Orice operator economic inregistrat in SEAP are dreptul de a transmite oferta. Ofertele vor fi transmise 

in plic sigilat la sediul Şcolii Gimnaziale Traian Tarnaveni, Starda Republicii, nr.92, Tarnaveni, judetul 

Mures .  Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 02.11.2016 ora 1200. 

16. Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta  

60 zile  (de la termenul limită de primire a ofertelor)  

Întocmit, 

Administrator patrimoniu, Stroia Merinuţa 
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FORMULAR F1                                                                                                                                   

                                                                                                                                              

OBIECTIV                                                                                                                           

REPARAȚII CURENTE ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALA TRAIAN                                                                                                     
                                                                                                                                              

                                                          CENTRALIZATORUL                                                                     

                                                    cheltuielilor pe obiectiv                                                                 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Nr. |Nr.cap./subcap.|Denumirea capitolelor de cheltuieli               |  Valoarea cheltuielilor/obiect  |         Din care C+M            | 

|Crt.|deviz general  |                                                  |           exclusiv TVA          |                |                | 

|    |               |                                                  |-------------------------------------------------------------------| 

|    |               |                                                  |       Lei      |       Euro     |       Lei      |       Euro     | 

|----|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  0 |       1       |                        2                         |       3        |       4        |       5        |       6        | 

|----|---------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------| 

|  1 |    1.2        |Amenajarea terenului                              |                |                |                |                | 

|-----------------------------------------------------------------------|                |                |                |                | 

|  2 |    1.3        |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea   |                |                |                |                | 

|    |               |la starea initiala                                |                |                |                |                | 

|-----------------------------------------------------------------------|                |                |                |                | 

|  3 |    2          |Realizarea utilitatilor necesare obiectivului     |                |                |                |                | 

|    |               |                                                  |                |                |                |                | 

|-----------------------------------------------------------------------|                |                |                |                | 

|  4 |    3.1        |Studii de teren                                   |           0.00 |           0.00 |                |                | 

|-----------------------------------------------------------------------|                |                |                |                | 

|  5 |    3.3        |Proiectare                                        |           0.00 |           0.00 |                |                | 

|-----------------------------------------------------------------------|                |                |                |                | 

|  6 |    4          |Investitia de baza                                |                |                |                |                | 

|    |               |6.002  REPARATII CURENTE IMPREJMUIRE              |                |                |                |                |  

|-----------------------------------------------------------------------|                |                |                |                | 

|  7 |    5.1        |Organizare de santier                             |                |                |                |                | 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)                                           |                |                |                |                | 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|Taxa pe valoarea adaugata                                              |                |                |                |               | 

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

|TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)                                           |                |                |                |               | 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                              

   

                               

                                                                                                     OFERTANT 
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FORMULAR F2                                                                                                                                  

OBIECTIV                                                                                                                           

REPARAȚII CURENTE ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALA TRAIAN                                                                                                     
                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                             

                                                              CENTRALIZATORUL                                                                

                                              cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte                                               

 

 

                        OBIECT:01  REPARATII CURENTE IMPREJMUIRE   

           

                                                                                                                                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Nr.  |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari                                               |     Valoarea, exclusiv TVA      | 

|Crt. |deviz pe obiect|                                                                                  |---------------------------------| 

|     |               |                                                                                  |       Lei      |      Euro      | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|  0  |       1       |                                     2                                            |        3       |       4        | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|  1  |        I      | Lucrari de constructii                                                           |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|  2  |      4.1      | Constructii si Instalatii                                                        |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|  3  |               |           Constructii                                                            |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|     |               | 722428  REPARATII CURENTE IMPREJMUIRE                                            |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|     |               | TOTAL I                                                                          |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|  4  |       II      | Montaj utilaje si echipamente tehnologice                                        |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|     |               | TOTAL II                                                                         |                |                | 

|     |               |                                                                                  |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|  5  |      III      | Procurare                                                                        |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|  6  |      4.3      | Utilaje si echipamente tehnologice                                               |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|  7  |      4.4      | Utilaje si echipamente de transport                                              |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|  8  |      4.5      | Dotari                                                                           |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|     |               |                                                                                  |                |                | 

|     |               | TOTAL III                                                                        |                |                | 

|     |               |                                                                                  |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|     |               |                                                                                  |                |                | 

|     |               | TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):                                                    |                |                | 

|     |               |                                                                                  |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 
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FORMULAR F2                                                                                                                                  

                                                                                                                                             

                                                                                                                               

OBIECTIV                                                                                                                           

REPARAȚII CURENTE ÎMPREJMUIRE ȘCOALĂ GIMNAZIALA TRAIAN                                                                                                     
                                                                                                                                              

                                                                                                                                            

                                                              CENTRALIZATORUL                                                                

                                              cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte                                               

 

 

                     OBIECT:01  REPARATII CURENTE IMPREJMUIRE   

           

           

 

                                                                                                                                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

|Nr.  |Nr.cap./subcap.| Cheltuieli pe categoria de lucrari                                               |     Valoarea, exclusiv TVA      | 

|Crt. |deviz pe obiect|                                                                                  |---------------------------------| 

|     |               |                                                                                  |       Lei      |      Euro      | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|  0  |       1       |                                     2                                            |        3       |       4        | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|     |               | Taxa pe valoarea adaugata                                                        |                |                | 

|     |               |                                                                                  |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

|     |               |                                                                                  |                |                | 

|     |               | TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) :                                                   |                |                | 

|     |               |                                                                                  |                |                | 

|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------| 

Cursul de referinta = _____________ lei/euro din data de ________________                                                                                 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                            OFERTANT 

 

 

 

 



 12 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               FORMULARE 
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Declaraţie 

privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini 

 

Subsemnatul _________________________________________________________,                                      [numele în clar 

al persoanei autorizate] 

 reprezentant împuternicit al ____________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

[denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului] , declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice, că , la   intocmirea ofertei  pentru atribuirea contractului de achizitie publica: 

___________________________________________________________________________________  am tinut cont de 

toate cerintele prevazute in caietul de sarcini punctele 1-16 . 

Mă angajez să execut lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la 

condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii care sunt în vigoare în România. 

 

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de 

muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii fiind incluse în preţul contractului conform 

propunerii financiare  

 

 

Ofertant  

…............. …………………(numele operatorului economic) 

………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura) 
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Formular nr. 20 

OFERTANTUL  

_________________ 

(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTA                                                                 

  

Catre .................................................................................................... 

         (denumirea autoritatii contractante si adresa completa) 

Domnilor, 

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului 

_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate 

                   (denumirea/numele ofertantului) 

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, să executăm  

________________________________ _________________________________________________ 

                 (denumirea obiectivului de investiţii) 

la un pret  de _________________________ lei fara TVA, , la care se adauga TVA in valoare de __________________ lei  . 

                          (suma in litere si in cifre)                                                                                            (suma in litere si in cifre) 

2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastră este stabilita castigatoare: 

- să executăm lucrările prevăzute ,  în graficul de timp anexat în ………….luni calendaristice de la data emiterii ordinului de 

începere a lucrărilor. 

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____________________zile,    

                                                                                                                    (durata in litere si cifre)  

 respectiv pana la data de ___________________________, si ea va ramane obligatorie pentru noi si 

    (ziua/luna/anul) 

poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de 

dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi. 
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5. Alaturi de oferta de baza:      

    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 

"alternativa";     

    |_|   nu depunem oferta alternativa. 

            (se bifeaza optiunea corespunzatoare) 

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna 

executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire. 

 

 

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi. 

Data _____/_____/_____ 

 

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez 

              (semnatura) 

oferta pentru si in numele _____________________________ (denumirea/numele ofertantului) 

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

(denumirea/numele ofertant) 
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ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ 

 

1.  Valoarea maximă a lucrărilor executate de subcontractant (% din preţul total ofertat)  

2.  Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma........................ în cuantum de:  

3.  Perioada de garanţie de bună execuţie (luni calendaristice)  

4.  Perioada de mobilizare (numărul de zile calendaristice de la data primirii ordinului de 

începere a lucrărilor până la data începerii execuţiei) 

 

5.  Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (numărul de zile calendaristice de 

la data semnării contractului) 

 

6.  Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi la termenul final de execuţie (% din 

valoarea care trebuia să fie realizată) 

 

7.  Limita maximă a penalizărilor 

(% din preţul total ofertat) 

 

8.  Limita minimă a asigurărilor 

(% din preţul total ofertat) 

 

9.  Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice)  

10.  Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată lunare (garanţii, avansuri )  

 

Data ……………/…………/…………………. 
 
 

……………………………………….(numele şi prenumele), în calitate de ……………………….(funcţia), legal autorizat să 
semnez oferta pentru şi în numele ……………………………… (denumirea/numele ofertantului) 

 
 

………………………..(semnătura) 
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FORMULARUL C6 

LISTA 

cuprinzand consumurile de resurse materiale1)  

 

 

           Ofertant,  

                   ……………………………………… 

                   (semnatura autorizata) 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei 

materiale 

U.M. Consumurile 

cuprinse in 

oferta 

Pretul unitar 

(exclusiv TVA) 

- lei - 

Valoarea 

(exclusiv 

TVA) 

- lei – 

(col. 3 x 

col. 4) 

Furnizorul Greutatea 

(tone) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

2. 

3. 

… 

…………………… 

…………………… 

……………………. 

…………………….. 

 

……. 

……. 

……. 

……. 

 

 

 

 

    - 

…………….. 

……………. 

……………… 

…………….. 

 

 

 

 

            - 

……………….. 

…………………

. 

……………….. 

……………….. 

 

 

 

 

- 

…………

…….. 

…………

…………

…………

…………

……. 

 

 

 

 

…………

…… 

……………

……………

……………

…. 

 

 

 

 

- 

……………

……………

……………

…... 

 

 

 

 

…………. 

 

TOTAL Σ M : 

 

 lei : 
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FORMULARUL C7 

 

LISTA 

cuprinzand consumurile cu mana de lucru1) 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

meseriei 

Consumurile 

(om/ore) cu 

manopera directa 

Tariful mediu 

- lei/ora - 

Valoarea (exclusiv 

TVA) 

-  lei – 
(col. 2 x col. 3) 

Procentul 2) 

0 1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

…. 

……………………

……………………

……………………

…………………….. 

………………………

………………………

………………………

………………………

………. 

………………

………………

………………

……………… 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……… 

- 

- 

- 

- 

 

TOTAL Σ m 

 

……………………. 

 

……………… 

 

       lei …………. 

 

 

 

………………

… 

 

Lucrarea se incadreaza in grupa ……………………………………..(se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz) 

 

                                                                                                                       Ofertant, 

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

                                                                                                            (semnatura autorizata) 
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FORMULARUL C8 

 

LISTA 

cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii1) 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea utilajului  

de constructii 

Consumurile  

- ore de functionare - 

Tariful orar 

- lei/ora de functionare - 

Valoarea (exclusiv 

TVA) 

-  lei – 
 (col. 2 x col. 3) 

0 1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

… 

……………………

……………………

……………………

……………………. 

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………….. 

…………………………

…………………………

…………………………

………………………….. 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……….. 

 

TOTAL Σ U 

 

………………………… 

 

  lei……………….. 

--------------------------

-------------- 

 

 

 

                                                                                                          Ofertant, 

                                                                                                                

                                                                                      ………………………………………… 

                                                                                                 (semnatura autorizata) 
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                                                                                                                   FORMULARUL C9 

LISTA 

cuprinzand consumurile cu transporturile1)  

 

Nr.  

crt. 

 

Tipul de transport 

Elementele rezultate din analiza lucrarilor ce 

urmeaza sa fie executate 

    tone                           km              ore de  

transportate               parcursi         functionare                   

Tariful 

unitar 

- lei/km - 

Valoarea 

(exclusiv 

TVA) 

- mii lei - 

0 1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

Transport auto (total) 

din care pe categorii : 

1.1………………… 

1.2……………………

…………………………

… 

Transport pe calea 

ferata 

(total), din care pe 

categorii : 

2.1…………………….. 

2.2……………………

…………………………

… 

Alte transporturi (total) 

     

 

TOTAL Σ t : 

 

 mii 

lei……

….. 

----------

-------- 

euro 

………

… 

                                                                                                  Ofertant,                                                                    

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

                                                                                                (semnatura autorizata) 


