
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA SCANTEIA

Scanteia, str. Stefan cel Mare, nr. 46, jud. Ialomita,Telefon 0243242058; E-
mail:   primariascinteia@yahoo.com

NR:1943/31.03.2021

ANUNȚ ACHIZIȚIE

Autoritate contractantă: COMUNA SCÂNTEIA (Consiliul Local SCÂNTEIA);
Adresa postala: COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMITA ,  Localitatea: SCÂNTEIA , Cod 
postal: 927210 , Romania , Punct(e) de contact: PRIMĂRIA COMUNEI SCÂNTEIA, Strada: Ștefan cel
Mare, nr. 46, Tel./Fax +4 0243/242058, Email: primariascinteia@yahoo.com;
 Detalii anunt Tip anunt : Concesionare; 
Tip contract : Servicii ;
Denumirea achizitie: ”DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 
COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMIȚA”;
CPV: 50232100 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2);
Descrierea contractului: Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public,  se va 
desfasura pentru urmatoarele activitati pe teritoriul comunei SCÂNTEIA:
- iluminatul stradal-rutier; 
- iluminatul stradal-pietonal; 
- iluminatul arhitectural; 
- iluminatul ornamental;
- iluminatul ornamental-festiv.
Valoarea estimata fara TVA: 60.000 RON fără TVA, pentru o perioadă de 60 luni;
Conditii contract: Conform documentatiei de atribuire pusă la dispozitie de autoritatea contractanta la 
Sediul Primăriei;
Condiții  de participare : Operatorii economici interesati isi pot depune ofertele la sediul Autorității 
contractante până la data de 06.04.2021, ora 13:00 . 
Modalitatea de desfășurare : offline cu etapă finală on-line (accesarea catalogului electronic).
 Criterii adjudecare: ”Prețul cel mai scăzut”. 
 Deschiderea ofertelor se va efectua în data de:06.04.2021, ora 14.00.
.

                                                                                                                            Întocmit,
                                                                                                              Consilier Achiziíi Publice,
                                                                                                                    Filipoiu Mirela
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FIȘA DE DATE

Tip anunt: Anunt de concesionare

Tip Legislatie: Legea nr. 100/23.05.2016

S-a solicitat verificarea ex-ante: Nu

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese

COMUNA SCÂNTEIA

Cod de identificare fiscala: 4506885;

 Adresa: Strada: Ștefan cel Mare, nr. 46;

 Localitate: Sat SCÂNTEIA, Comuna SCÂNTEIA; 

Cod Postal: 927210; 

Tara: Romania; 

 Adresa de e-mail: primariascinteia@yahoo.com; 

Nr de telefon/ Fax: 0243242058; 

  Persoana de contact: Ilie Georgeta; 

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la sediul primăriei;

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 3 zile

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

Primaria Comunei SCÂNTEIA;

Cod de identificare fiscala: : 4506885, adresa: Strada Ștefan cel Mare, nr. 46, localitate: Sat SCÂNTEIA, Comuna SCÂNTEIA,

Cod Postal: 927210, Tara: Romania; adresa de e-mail: primariascinteia@yahoo.com; nr de telefon/ Fax: 0243242058;

I.4) Tipul autoritatii contractante:  

   Autoritate locală

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

Sectiunea II Obiectul contractului

II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1  Titlu:”  DELEGARE  A  GESTIUNII  SERVICIULUI  DE  ILUMINAT  PUBLIC  ÎN  COMUNA  SCÂNTEIA,

JUDETUL IALOMIȚA”  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta:1/4506885/2021

II.1.2 Cod CPV Principal: 50232100 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:  concesiune

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
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Obiectul  contractului  ”DELEGARE  A  GESTIUNII  SERVICIULUI  DE  ILUMINAT  PUBLIC  ÎN  COMUNA  SCÂNTEIA,  JUDETUL

IALOMIȚA”   îl  constituie  delegarea  gestiunii  serviciului  de  iluminat  public  în  COMUNA  SCÂNTEIA  și  cuprinde  totalitatea

acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unității administrativ-

teritoriale  sub conducerea,  coordonarea  și  responsabilitatea  Comunei  SCÂNTEIA  în  scopul  asigurării  iluminatului  public  în

COMUNA SCÂNTEIA,  inclusiv  dreptul  și  obligația  de a  administra  și  de  a  exploata  infrastructura  tehnico-edilitară  aferentă

acestuia, în conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat public  și a Caietului de sarcini specific.

 Serviciul de iluminat public cuprinde:

- iluminatul stradal-rutier; 

- iluminatul stradal-pietonal; 

- iluminatul arhitectural; 

- iluminatul ornamental;

- iluminatul ornamental-festiv.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea estimată fara T.V.A. este de 60.000 RON pentru un contract de 60 de luni, 60.000 lei : 5 ani= 12.000 lei/an

Aceste valori estimate unitare maxime cat si valoarea estimata totala a contractului de concesiune nu pot fi depasite. Oferta

care va depasi este neconformă.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 1

Autoritatea contractanta va raspunde in mod cIar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiiIor suplimentare cu

maxim 24 ore inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.

II.1.6) Impartire in loturi: Nu

II.2 Descriere

II.2.2 Coduri CPV secundare

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

45316100-6 Instalare de echipament de iluminare exterioara (Rev.2)

45451100-4 Lucrari ornamentale (Rev.2)

50232110-4 Reconditionarea instalatiilor de iluminare publica (Rev.2)

II.2.3 Locul de executare:Cod NUTS: RO 315 IALOMIȚA

  Locul principal de executare: COMUNA SCÂNTEIA 

II.2.4 Descrierea achizitiei publice

Obiectul concesiunii este Serviciul de Iluminat Public din COMUNA SCÂNTEIA, care presupune activități de întreținerea și

menținerea in funcțiune a sistemului de iluminat public conform Caietului de sarcini;

Durata contractului de concesiune este  de 5 ani, contractul fiind finantat de la bugetul local.Detaliile tehnice se regasesc in

cadrul caietului de sarcini atasat.

II.2.5 Criterii de atribuire

   Pretul cel mai scazut

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Durata in luni: 60; Durata in zile : -

Contractul se reinnoieste: Nu

II.2.10 Informatii privind variantele:Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice
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Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.3 Ajustarea pretului contractului

Contractul va fi ajustat dupa urmatoarea metoda :

 Pe parcursul derularii contractului de delegare, pretul poate fi ajustat in conditiile prevazute de Ordinul 77/2007 emis de

ANRSC, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

a) la modificarea majora a costurilor, determinate de realizarea modernizarii sistemului de iluminat public;

b) la modificarile determinate de prevederile legislative care conduc la cresterea cheltuielilor materiale, a cheltuielilor cu

protectia mediului si a cheltuielilor de Securitate sanatate a muncii.

Tariful initial al prestarii serviciului de iluminat public prevazut in contractul de concesionare se va actualiza, la solicitarea

concesionarului, in baza justificarilor prevazute de Ordinul 77/2007 ANRSC, utilizandu-se formula de actualizare urmatoare:

V1=Vo+ Δv=, unde:

V1- valoarea ajustata a activitatilor specifice serviciului de iluminat public;

Vo- valoarea actuala a activitatilor specifice serviciului de iluminat public;

Δv= -cresterea valorii aferente activitatilor specifice serviciului de iluminat public;

Δv=(Δct+Δct x r%), unde:

Δct - cresterea cheltuielilor totale ca urmare a ajustarilor intervenite in costuri;

r%- cota de profit.

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Motive de excludere:

Cerința 1: 

Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 43 si 44 din Legea

nr. 100/2016. 

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: - se va completa formularul corespunzător care se

regasește  la  sectiunea  formulare,  de  către  operatorii  economici  participanți  la  procedura  de  atribuire  (ofertanti,  terti

sustinatori, subcontractanti) cu informațiile aferente situației lor.  Declaratia conform art.43 si 44 din Legea 100/2016, va fi

completata si depusa de toti participantii la procedura odata cu depunerea ofertei.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea

procedurii de atribuire sunt:

1. –  Ilie Georgeta - primar;

2. – Moise Victoras -viceprimar; 

3. -- Trica Cristina – inspector taxe si impozite;

4. – Zevedei Laura – inspector executari silite;

5. - Filipoiu Mirela – consilier achizitii publice;

6.- Diaconescu Mariana – inspector asistenta sociala 

6. Consilieri  locali  :  Stefan  Elena,Ilie  Grigore,Capraroiu  Victor,Avram  Vasile,Mihai  Silviu,  Paduraru  Petrica,  Capraroiu

Victor,Andrei Eugen,Grosu Nicusor,Goidea Gheorghe,Filipoiu Iulian.
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Cerinta 2:

 Ofertanții, terții susținători si subcontractanții  nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 79, 80 si 81 din

Legea nr. 100/2016. 

Modalitatea  prin care  poate  fi  demonstrata  îndeplinirea  cerinței:  se vor  completa  declaratiile  corespunzatoare  care se

regasesc la sectiunea formulare de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (ofertanti, terti sustinatori,

subcontractanti) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin

completarea declaratiilor corespunzatoare urmează a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de către ofertantul

clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1. Certificate fiscale/de atestare fiscala emise de organisme abilitate de lege in acest sens, privind lipsa datoriilor RESTANTE

cu privire la plata impozitelor,  taxelor sau a contribuțiilor  la bugetul  general  consolidat  (buget local,  buget de stat etc.) la

momentul

prezentării:

a) Persoanele juridice romane vor prezenta:

-  Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor  de plata a impozitelor si  taxelor  locale si  alte venituri  ale

bugetului local - formular tip emis de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata;

-  Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari

sociale la bugetul de stat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) - formular tip emis de organismele competente privind

indeplinirea obligatiilor de plata.

b) Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile

de  plata,  eliberate  de  autoritati  ale  tarii  de  origine  (certificate,  caziere  fiscale,  alte  documente  echivalente)  prin  care  sa

dovedeasca  faptul  ca  si-a  indeplinit,  in  conformitate  cu  prevederile  legale  din  statul  de  rezidenta,  obligatiile  de  plata  a

impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.

Pentru  ofertantii  rezidenti  in  alte  tari  se vor  aplica  prevederile  art.  82  alin.3  din  Legea  nr.100/2016 cu  modificările  și

completările ulterioare. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”,

insotite de

traducerea autorizata in limba romana.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere

al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa

cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv

3. După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute

la art. 80 alin. (5), art.81 alin. (2), art.84 din Legea 100/2016;

4. Alte documente edificatoare, după caz.

Nota: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre

bugetul local vor fi respinse, cu exceptia celor care se includ in situatiile prevazute de art. 80 alin.(5).

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

1. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorul  economic (ofertant,  ofertant asociat)  ce depune oferta trebuie sa  dovedeasca o forma de înregistrare în

conditiile legii din care sa reiasa ca este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum

si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

A. Persoane juridice/fizice române
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Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta urmatoarele documente justificative, respectiv: -

Certificatul  Constatator emis de Registrul  Comertului de pe langa Tribunalul  teritorial,  va fi  prezentat  de catre operatorul

economic clasat pe primul loc în clasamentul intermediar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor,

din care sa rezulte:

a) Obiectul de activitate al ofertantului:

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

b) Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestuia.

a. Certificatul constatator va fi prezentat de catre operatorul economic in original sau în copie.

b. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta acest document pentru partea din contract pe care o realizeaza.

B. Persoane juridice/fizice straine

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta ca document justificativ un document echivalent

emis în tara de rezidenta (în limba în care a fost emis, însotit de traducerea în limba româna).

Autoritatea Contractanta doreste, prin stabilirea acestei conditii, sa selecteze acei ofertanti care desfasoara activitate in

mod legal (conform legislatiei in vigoare), intr-o forma economica recunoscuta de legislatia statului in care acesta functioneaza.

Existenta

obiectului  de  activitate,  certifica  faptul  ca  potentialul  ofertant  isi  desfasoara  activitatea  in  conformitate  cu  legislatia

comerciala.

2.  Ofertanții  vor  face  dovada  desfăşurării  activităţii  pe  baza  licenţelor  eliberate  de  autorităţile  de  reglementare

competente: ANRE, Certificari: ISO 9001, ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 27000; A.N.R.S.C. pentru serviciul de iluminat public și

Atestate, conform Ordin ANRE nr.45/2016:

-  tip  C1A -  proiectare  de  linii  electrice,  aeriene  sau subterane,  cu  tensiuni  nominale  de 0,4  kV  ÷  20  kV,  posturi  de

transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie

tensiune a stațiilor

de înaltă tensiune;

-tip  C2A -  executare  de  linii  electrice,  aeriene  sau  subterane,  cu  tensiuni  nominale  de  0,4  kV  ÷  20  kV,  posturi  de

transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie

tensiune a stațiilor de înaltă tensiune.

Operatorul se obliga ca, in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare, sa   obtina, in termen de 90 zile de la data

semnarii contratului de delegare a gestiunii, licenta ANRSC, pentru activitatile specifice serviciului de iluminat public care fac

obiectul contractului.

3. Operatorul trebuie să dispună  de un dispecerat, situat oriunde pe teritoriul Romaniei,  in cadrul caruia sa asigure

preluarea permanenta (24h pe zi, inclusiv in sarbatorile legale), atat telefonic cat si prin e-mail, a sesizarilor privind defectiunile

aparute in Sistemul de Iluminat Public. Pentru preluarea reclamatiilor si a sesizarilor, prestatorul va aloca cel putin 2 (doua)

numere de telefon si o adresa de email. 

Operatorul este obligat sa dispuna in permanenta (24h pe zi, inclusiv in sarbatorile legale) de o  echipa de interventii

localizata pe o raza teritorială de 100 km. Interventia la sesizari se face in max. 24 h iar remedierea defectelor in maxim 48 de h.

In  situatiile  in  care  remedierea  necesita  mai  mult  timp din  motive  independente  de vointa  operatorului  (acorduri,  avize,

interventii comune cu alte entitati), operatorul este obligat sa anunte autoritatea concedenta explicand motivul si comunicand

termenul de remediere.

4. Unitatea de intervenție din cadrul punctului de lucru la nivelul COMUNEI SCÂNTEIA va fi formată din minimum de

personal de specialitate, după cum urmează :

 2 ingineri/subingineri autorizați ANRE gradul III B conform Ordin ANRE nr. 11/2013, Ordin ANRE nr. 45/2016;
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 4 electricieni, din care cel putin 1 electrician atestat ANRE grad II B 

 Ofertantul va trebui să dețină personal de specialitate angajat pe perioada nedeterminată sau cu contract

de colaborare pentru acest proiect, după cum urmează:

 1 responsabil tehnic cu execuția (RTE) - atestat în domeniul electric, conform Ordin ANRE nr. 11/2003;

 1 responsabil sau contract cu o firmă care asigură protecția și securitatea muncii conform Ordin ANRE nr. 45/

2016;

5. Dotari si utilaje

 Operatorul  trebuie  sa  prezinte  lista  utilajelor  si  echipamentelor  tehnologice,  inclusiv  dotarile  de  care

dispune, pentru indeplinirea corespunzatoare a serviciului de intretinere a sistemului de iluminat public . Operatorul trebuie sa

aiba in dotare minim urmatoarele utilaje: 

- 3 buc. platforma ridicatoare cu brat (PRB ) cu inaltimea de lucru min. 18 m; 

- 1 autovehicul pentru transport material;

- 1 aparat de masurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de pamant; 

- 2 multimetre digitale portabile cu capabilitate pentru minim urmatoarele masuratori: tensiune, intensitate;

- 1 freza pentru taiat imbracaminti asfaltice; 

III.1.2) Capacitatea economica si financiara: NU

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Cerinta 1-  lista principalelor lucrari efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, calculati prin

raportarea la  data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca a executat lucrari similare cu cele care fac obiectul

prezentei proceduri (Deexemplu: Instalare de echipament de iluminare exterioară, modernizare si/sau extindere in domeniul

sistemului  de  iluminat  public,  mentenanța  sistemului  de  iluminat  prin  asigurarea  garanției  de  bună  execuție  sau

similar/superior din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii ), in valoare cumulata de cel putin 60.000 lei fara TVA, in

cadrul a unul – maxim 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privati, perioada si locul prestarii

serviciilor. Prin lucrări similare cu cele ale prezentei proceduri se înţelege: modernizare, extindere a sistemului public cu aparate

de iluminat.

In cazul unei asocieri, dovada executiei de lucrari similare in valoare de cel putin 60.000 lei fara TVA, va fi indeplinita prin

cumul.

 Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui / unor tert / terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor

referitoare  la  criteriile  privind  capacitatea  tehnica  si  profesionala,  indiferent  de  natura  relatiilor  juridice  existente  între

operatorul economic si tertul / tertii respectiv / respectivi. Autoritatea contractanta va verifica daca tertul / tertii care asigura

sustinerea în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala îndeplineste criteriile

relevante  privind capacitatea  sau nu se încadreaza  în motivele  de excludere  prevazute  la  art.  44,  79,  80  si  81  din  Legea

100/2016.

În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind

capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar

autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică.

      Modalitatea de indeplinire:

      Ofertantul  va  prezenta  pentru  dovedirea  experientei  similare,  in  copie  cu  mentiunea  ,,conform  cu  originalul",

certificate/documente/contracte emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar. Din aceste

documente  trebuie  sa  reiasa:  beneficiarul   contractului,  tipul  lucrarilor  executate,  perioada  de  derulare  a  contractului,

infrastructura operata si capacitatile aferente, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale, valoarea contractului.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
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Cerinta nr. 1

 Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO

9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, pentru activitatile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi

atribuit.

Documentele privind standardele de asigurare a calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului.

Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din

contract pe care o realizeaza. In cazul in care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat ori

nu are posibilitatea obtinerii in termenul stabilit, din motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractanta va accepta

orice  alte  probe  sau  dovezi  prezentate  de  operatorul  economic  respectiv,  in  masura  in  care  probele/dovezile  rezentate

confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta.

Modalitatea de indeplinire:

Documentele justificative, respectiv certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei, si

anume Certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui

nivel corespunzator al managementului calitatii (pentru cazurile specifice prevazute de lege). Ofertantul castigator trebuie sa ia

toate masurile necesare pentru ca certificatul sa-si pastreze valabilitatea pe toată perioada de derulare a contractului. In cazul

unei asocieri cerinta va fi indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Cerinta nr. 2 

Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de Management al Mediului conform SR EN ISO 14001 sau

echivalent pentru servicii ce fac obiectul contractului. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a

prezenta aceste documente pentru partea de contract pe care o realizeaza.  Autoritatea contractanta va accepta certificate

echivalente cu cele solicitate emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. In cazul in care se

poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat ori nu are posibilitatea obtinerii in termenul stabilit,

din motive care nu ii sunt imputabile, autoritatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul

economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei

mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractanta. Documentele privind standardele de management al mediului

nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului.

Modalitatea de indeplinire:

Documentele justificative, respectiv certificate/documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei, si

anume Certificat/e valabile emise de organsime de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui

nivel  corespunzator  al  managementului  calitatii.  Ofertantul  castigator  trebuie  sa  ia  toate  masurile  necesare  pentru  ca

certificatul sa-si pastreze valabilitatea pe toata perioada de derulare a contractului. In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita

de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate: Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate: Nu

III.1.6.a) Garantie de participare: NU

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.9) Legislatia aplicabila:

 Legea nr.100/23.05.2016- Legea privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;

 H.G. nr.867/16.11.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii;
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 Legea nr.230/07.06.2006 a Serviciului de Iluminat Public;

 Legea nr.51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata;

 Legea nr. 123/10.07.2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale;

 Ordin ANRSC nr. 77/14.03.2007privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a

valorii activităţilor Serviciului de Iluminat Public;

 Ordin ANRSC nr. 86/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al Serviciului de Iluminat Public;

 Legea nr.121/18.07.2014 privind eficienţa energetică;

 H.G.  nr.745/11,07.2007  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  acordarea  licenţelor  în  domeniul  serviciilor

comunitare de utilităţi publice;

 Ordinul nr.87 /20.03.2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al Serviciului de Iluminat Public;

 Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea în construcţii, republicată;

 OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului;

 Hotărârea nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 Directiva 2012/27/UE din data de 25 octombrie 2012 a Parlamentului European şi al Consiliului privind

eficienţa  energetică  de  modificare  a  Directivelor  2009/125/CE  şi  2010/30/UE  şi  de  abrogare  a

directivelor 2004/8/CE şi 2006/32;

 Ordinul Nr. 5 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului - cadru privind folosirea infrastructurii

sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea Serviciului de Iluminat Public.

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: Nu

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului: Nu

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

IV.1.1.b) Tipul Procedurii: Cumpărare direct- online

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica

Se va organiza o licitatie electronica: Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

IV.2 Informatii administrative

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: Romana

           Moneda in care se transmite oferta financiara: RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

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

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

1.  Ofertantii  vor  intocmi  propunerea  tehnica  intr-o  maniera  organizata,  astfel  incat  aceasta  sa  asigure  posibilitatea

verificarii in mod facil a corespondentei cu cerintele/specificatiile prevazute in Caietul de Sarcini, respectiv cu cele prevazute in
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cadrul Instructiunilor catre ofertanti (Fisa de date) si a documentelor anexate la acesta, care fac parte integranta din documentatia

de atribuire.

Propunerea tehnica prezentata de ofertant va trebui sa demonstreze corespondenta cu specificatiile Caietului de sarcini. In

propunerea tehnica ofertantul isi va prezenta conceptia proprie privind modalitatea de organizare si functionare a serviciului,

personalul  atestat,  utilajele  din  dotare  folosite,  modul  de  lucru,  activitatile  si  sarcinile  concrete  care  vor  fi  incredintate

personalului implicat in indeplinirea contractului de concesiune, precum si orice alte informatii considerate semnificative pentru

evaluarea

corespunzatoare a propunerii tehnice si pentru demonstrarea corespondentei acesteia cu cerintele Caietului de sarcini.

2. Propunerea tehnica impreuna cu celelalte documente aferente propunerii tehnice se vor depune la adresa specificata în

documentatia de atribuire. In baza art.89 alin.3, lit.a) din H.G. nr.867/2016, orice oferta care „nu satisface în mod corespunzator

cerintele caietului de sarcini” va fi declarata neconforma. Ofertele care sunt nesustenabile care nu pot fi fundamentate din punct

de vedere tehnic, logistic, si a resurselor prevazute in oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini,

vor fi respinse ca neconforme.

3. Având în vedere prevederile  art.38 din Legea nr.100/2016, se vor prezenta declaratii pe proprie raspundere privind

respectarea conditiilor de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de îndeplinire a contractului; 

Informatii detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si care se refera la conditiile de munca si

protectia  muncii,  securitatii  si  sanatatii  în  munca,  se  pot  obtine  de  la  Inspectia  Muncii  sau  de  pe  site-ul:

http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatii privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel national si se

refera  la  conditiile  de  mediu,  se  pot  obtine  de  la  Agentia  Nationala  pentru  Protectia  Mediului  sau  de  pe  site-ul:

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare asociat. În cazul

unor subcontractanti propusi, fiecare  subcontractant va prezenta aceasta declaratie.

4.  Contractul  acceptat  de  catre  ofertant  in  forma  propusa  va  face  parte  tot  din  propunerea  tehnica.  Eventualele

amendamente cu privire la prevederile conditiilor contractuale obligatorii se vor formula in scris si vor fi inaintate autoritatii

contractante numai in timpul perioadei de clarificari, iar amendamentele la clauzele specifice pot fi depuse pana la data si ora

limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

5. Indicarea motivata a informatiilor din propunerea tehnica care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un

drept  de proprietate intelectuala,  în  baza legislatiei aplicabile,  potrivit  prevederilor  art.77 din H.G. nr.867/2016.  Partea din

propunerea tehnica considerata confidentiala va fi prezentata intr-un document separat continand aceasta mentiune. În cazul in

care nu sunt prezentate aceste informatii, Propunerea tehnica va fi considerata ca document public in sensul Legii nr.544/2001

privind liberul acces la informatiile de interes public.

6. Personalul de specialitate minim, asa cum este solicitat in caietul de sarcini, cu declaratie de disponibilitate, atestat

(dupa caz),  legitimatie  eliberata de ANRE,  valabile la  data limita  pentru depunerea ofertelor, in  copie  legalizata  sau copie

lizibila.

7. Informatii  referitoare la  utilaje,  instalatii,  aparate,  echipamente tehnice de care  poate  dispune operatorul  economic

pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului, care sa cuprinda cel putin dotarile minime asa cum sunt solicitate in Caietul

de sarcini

(ce poate fi prezentata sub diverse forme: in proprietate/închiriere/alte forme de deținere/angajament de punere la dispoziție).

Propunerea Tehnica va fi insotita de urmatoarele declaratii: Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul

mediului si protectiei mediului, Declaratie privind respectarea reglementarilor din domeniul social si al relatiilor de munca,

Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale.

8. Timpul de interventie la solicitarile de urgenta. 

Conform cerintelor caietului de sarcini timpul de interventie la solicitarile de urgenta nu poate fi mai mare de 24 ore de la

comanda telefonică.
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Nota:  Cerintele  impuse  in  caietul  de  sarcini  sunt  considerate  cerinte  minimale,  nerespectarea  acestora  ducand  la

respingerea ofertei.

Ofertele care sunt nesustenabile/care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic si a resurselor prevazute în

oferta, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

 Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata în privinta documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini

ori  prevederile  legislatiei  în  vigoare,  inclusiv  în  cazul  lipsei  unui  document  aferent  propunerii  financiare/tehnice  si/sau

completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitata poate conduce la declararea ofertei ca fiind

neconforma.

La întocmirea propunerii tehnice se va avea in vedere de toate prevederile caietului de sarcini, inclusiv anexe. 

Ofertanților li se recomandă o vizită pe teren, pe cont propriu, cu înștiințarea delegatarului, ocazie cu care își vor culege

toate informațiile necesare întocmirii ofertei tehnice și financiare. 

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

NOTA 1: Propunerea  financiară  trebuie  să  furnizeze  toate  informațiile  cu  privire  la  cost  și  să  respecte  în  totalitate

cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini. 

Propunerea financiară se va exprima în lei și se va transmite la sediul autoritatii contractante, pana la dat și ora limita de

depunere a ofertelor.

Propunerea financiară, va cuprinde prețul total şi va fi exprimata in lei, fara TVA, cu 2 zecimale.

Propunerea  financiara  va  contine  prețul  unitar  și  pretul  total  cumulat  al  tuturor  activităților/operațiunilor  ofertate,

exprimat în lei fără TVA, și va include toate cheltuielile necesare îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale.

Propunerea financiara va contine prețul  unitar și  pretul  total  cumulat  al  tuturor activităților/  operațiunilor  ofertate,

exprimat în lei fără TVA, și va include toate cheltuielile necesare îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale. Se vor completa

următoarele formulare(din Modele formulare): Formular de propunere financiara, Centralizator de preturi: Anexa la Formularul

de propunere financiara.

Notă 2:  Propunerea financiară  are caracter  obligatoriu,  din punctul  de vedere al  conținutului  pe toată  perioada de

valabilitate stabilită de către autoriitatea contractantă și asumată de ofertanți. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt

acestea definite la art. 87 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 867/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale

propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații:

a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi

corectat în mod corespunzător;

b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea

exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

Notă 3: În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două

zecimale.

Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu

excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul

vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.

Notă 4: Intră în obligația ofertanților să demonstreze, la prima cerere scrisă a comisiei de evaluare, faptul că au prevăzut

în cadrul ofertei resurse financiare suficiente pentru a realiza toate activitățile ce trebuie întreprinse de aceștia pentru a-și

îndeplini în mocorespunzător obligațiile în cadrul contractului.

Data pentru care se determina echivalenta leu/alta valuta a ofertei,daca este cazul, este cursul leu/alta valuta comunicat

de BNR din data aparitiei Anuntului de concesionare pe siteul Primăriei.

Nivelul redevenței
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Pentru fiecare An Contractual Delegatul va plăti o Redevență de 0,1% din cuantumul veniturilor, încasate de delegat din

serviciile prestate, dovedite cu documente justificative financiar-contabile.

Plata redevenței se va face semestrial astfel:

   - până la data de 31 august pentru semestrul I al anului în curs;

   - până la data de 31 martie pentru semestrul II al anului anterior.

Propunerea financiara va fi numerotată și va fi însoţită de un opis al documentelor solicitate.

Lipsa propunerii financiare echivalează cu lipsa ofertei.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate si trebuie

semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre persoana împuternicita legal de catre acesta. Ofertantul va

elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pretul ofertat.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

Potrivit art. 77, alin 1, din HG nr.867/2016, ofertantul elaboreaza oferta în conformitate cu prevederile documentatiei de

atribuire si  indica  în  cuprinsul  acesteia  care  informatii  din  propunerea  tehnica  si/sau  din  propunerea  financiara  sunt

confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislatiei aplicabile.

Adresa la care se depune oferta: Primăria COMUNEI SCÂNTEIA, str. Ștefan cel Mare, nr.46 -Registratură.

Numarul de exemplare: un original, se va marca corespunzator plicul cu original și unul în format electronic (poate fi transmis și

prin email). 

Oferta se va depune intr-un colet sigilat, marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia „A nu se deschide inainte de

data  06.044.2021,  ora  14,  conform  Anuntului  de  concesionare   pentru  PROCEDURA:”  DELEGARE  A  SERVICIULUI  DE

ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA SCÂNTEIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”.

    Coletul sigilat si marcat va contine 3 plicuri:

- plicul nr.1: Documente de calificare;

- plicul nr. 2: Propunere tehnica;

- plicul nr.3: Propunere financiara.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului. Ofertantii au obligatia de a numerota si

de a semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. In cazul in care coletul nu este

marcat corespunzator celor de mai sus autoritatea contractanta nu-si asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

Pe langa documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara solicitate, in afara ofertei sigilate (la

vedere) se vor prezenta obligatoriu urmatoarele documente:

a) Scrisoare de inaintare,

b) Imputernicire scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor

(dacă este cazul).

      Ofertele se vor deschide la sediul Primariei COMUNEI SCÂNTEIA la data si ora stabilita prin anuntul de concesionare, de

catre comisia de evaluare desemnata în acest scop si în prezenta reprezentantilor desemnati ai ofertantilor (daca e cazul).

Conditii de participare la sedinta de deschidere a ofertelor:  participantii (reprezentanti ai ofertantilor) trebuie sa

prezinte  împuternicirea  scrisa  prin  care  sunt  autorizati  sa  angajeze  ofertantul  si/sau  sa  îl  reprezinte  în  procedura  pentru

atribuire a contractului de concesiune, împuternicire care contine în mod expres limitele acestui mandat – în original, precum,

si copie dupa un document de identitate (BI/CI/pasaport) al persoanei care reprezinta ofertantul.

Oferta depusa dupa data si ora-limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea precizata in anuntul de

concesionare se returneaza fara a fi deschisa operatorului economic care a depus-o.

                                           Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice
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Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepta facturarea electronica: Nu

Se vor utiliza platile electronice: Nu

VI.3 Informatii suplimentare

Criteriul de atribuire a contractului de concesiune este ”pretul cel mai scazut”. Oferta

Câștigătoare  potrivit  criteriului  este  cea  clasata  pe  primul  loc,  respectiv  oferta  cu  pretul  cel  mai  mic.  Autoritatea

contractanta va încheia contractul cu ofertantul care are cel mai mic preț (valoare totala ofertata conform formularului de

oferta).  Daca  si  preturile  sunt  egale  autoritatea  contractanta  va  solicita  reofertarea  in  plic  închis  in  vederea  departajării

ofertelor.

Formularele pot fi prezentate si intr-o alta forma, cu conditia ca acesta sa contina informatiile solicitate.

      In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaza in una dintre

urmatoarele situatii:

a) au fost depuse dupa data si ora-limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de concesiune;

Oferta depusa dupa data si ora-limita de depunere a ofertelor sau la o alta adresa decat cea precizata in anuntul de concesionare se

returneaza fara a fi deschisa operatorului economic care a depus-o.

4. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura

cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin email sau direct la sediul primăriei, in termenul

precizat in Fisa de date a achizitiei.

In conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din H.G. nr. 867/2016 autoritatea contractanta isi exercita dreptul de

a solicita garanție de bună execuție în cuantum de 1% din prețul Contractului fără TVA, garantie care va fi valabilă pe toată

durata de derulare a Contractului.

Operatorul economic castigator al procedurii are obligația de a constitui garanția de bună execuție în termen de 5

zile lucrătoare de la momentul semnării Contractului.

Întocmit,
Resp. Achiziíi publice,

                                                Filipoiu Mirela
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA SCANTEIA

Scanteia, str. Stefan cel Mare, nr. 46, jud. Ialomita,Telefon 0243242058; E-mail:
primariascinteia@yahoo.com

NR:1275/02.03.2021

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

privind:  estimarea valorică a contractului de concesiune servicii

 1. Temei legal: prezenta notă justificativă s-a întocmit în conformitate cu preveder-
ile Studiului de oportunitate nr. 50/2020, Regulamentului Serviciului de Iluminat
Public  nr.  47/2020  ,  Caietului  de  sarcini  al  serviciului  de  Iluminat  Public  nr.
50/2020 al Legii 100/2016 și HG 867/2016;
 2.  Denumirea contractului: ”DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMI-

NAT PUBLIC ÎN COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMIȚA”;
3.  Categorie contract: concesiune de servicii; 
4.  Codul de clasificare:   50232100 - Servicii de intretinere a iluminatului public

(Rev.2);
5. Justificare achizitiei: 

 respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena
siprotectia  muncii,  protectia  mediului,  urmărirea  comportării  în  timp  a
sistemului deiluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor; 

 exploatarea, întretinerea si reparatia instalatiilor cu personal autorizat, în functie
de complexitatea instalatiei si specificul locului de muncă; 

 respectarea indicatorilor  de performantă  si  calitate  stabiliti  prin  contractul  de
delegare a gestiunii, sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului si
precizati în regulamentul serviciului de iluminat public; 

 întretinerea si  mentinerea în stare de permanentă  functionare a sistemelor  de
iluminat public; 

 furnizarea  autoritătii  administratiei  publice  locale,  respectiv  A.N.R.S.C,  a
informatiilor  solicitate  si  accesul  la  documentațiile  pe  baza  cărora  prestează
serviciul de iluminat public, în conditiile legii; 

 cresterea  eficientei  sistemului  de  iluminat  în  scopul  reducerii  tarifelor,  prin
reducerea  costurilor  de  productie,  a  consumurilor  specifice  de  materiale  si
materii, energie electrică si prin modernizarea acestora; 

 prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitătii 
 administrativ-teritoriale  pentru  care  are  hotărâre  de  dare  în  administrare  sau

contract de delegare a gestiunii; 
 personal de interventie operativă; 
 conducerea operativă prin dispecer; 
 înregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor; 
 analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum si

stabilirea  operativă  a  măsurilor  ce  se  impun  pentru  eliminarea  abaterilor,
încadrarea în norme si evitarea oricărei forme de risipă; 
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 elaborarea programelor de măsuri pentru încadrarea în normele de consum de
energie  electrică  si  pentru  rationalizarea  acestor  consumuri;  -  realizarea
conditiilor  pentru  prelucrarea  automată  a  datelor  referitoare  la  functionarea
economică instalatiilor de iluminat public; 

 statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora; 
 instituirea  unui  sistem  de  înregistrare,  investigare,  solutionare  si  raportare

privind reclamatiile făcute de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor; 
 lichidarea operativă a incidentelor; 
 functionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 
 evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public; 
 aplicarea  de  metode  performante  de  management  care  să  conducă  la

functionarea cât mai bună a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de
operare; 

 elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu
terti si aprobarea acestora de către administratia publică locală; 

 executarea în bune conditii si la termenele prevăzute a lucrărilor de reparatii care
vizează functionarea economică si siguranta în exploatare; 

 elaborarea planurilor anuale de investitii  pe categorii  de surse de finantare si
aprobarea acestora de către administratia publică locală; 

 corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu
planurile de investitii  si  reparatii  a  celorlalti  furnizori de utilităti,  inclusiv cu
programele  de  reabilitare  si  dezvoltare  urbanistică  ale  administratiei  publice
locale; 

 initierea si  avizarea lucrărilor  de modernizări  si  de introducere a tehnicii  noi
pentru  îmbunătătirea  performantelor  tehnico-economice  ale  sistemului  de
iluminat public; 

 alte conditii  specifice  stabilite de autoritatea administratiei  publice locale sau
asociatia de dezvoltare comunitară, după caz.

6.  Valoarea estimata a contractului investitiei propuse:  60.000 lei, fără TVA,

pentru o perioadă de 5 ani (12.000 lei/an).

Pentru  determinarea  valorii  estimate  a  contractului  ” DELEGARE  A  GESTIUNII
SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMIȚA”
s-au efectuat calcule de fundamentare economică pe baza prețurilor practicate pe piața
concurențială, conform prevederilor art. 7 și 8 din Legea 100/2016, Secțiunii a 2-a din
HG 867/2016 și Notei de Fundamentare întocmite de către SC ”MINCONS” SRL și
menționate în Studiul de Oportunitate

   În baza celor menţionate mai sus, rugăm dispuneţi.

Întocmit,
Resp. Achiziții publice

Filipoiu Mirela
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SECȚIUNEA - MODELE FORMULARE

1. Scrisoare de înaintare 

2. Imputernicire 

3. Declaratie conflict de interese 

4. Angajament tert sustinator 

5. Acordul de subcontractare 

6. Acord de asociere 

7. DECLARATIE privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului si protectiei mediului 

8. DECLARATIE Privind Respectarea Reglementãrilor Din Domeniul Social Si Al Relatiilor De Munca 

9. FORMULAR DE OFERTĂ 

10. DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 79 din Legea nr. 100/2016, cu modificările

si completările ulterioare 

11. DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 80 din Legea nr. 100/2016, cu modificările

si completările ulterioare 

12. DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 100/2016, cu modificările

si completările ulterioare 

13. DECLARAŢIE cuprinzand – informatiile considerate confidentiale 

14. Model instrument de garantare/scrisoare de garantie bancara de buna executie 

15. DECLARAŢIE de acceptare a condiţiilor contractuale 

Înregistrat la sediul Autorităţii Contractante 
nr. _____/ _____________ 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

                    Către, 
....................................

Ca urmare a anunţului de concesionare publicat pe www.e-licitatie.ro, privind procedura pentru atribuirea contractului

de  ”  DELEGARE A GESTIUNII  SERVICIULUI  DE ILUMINAT  PUBLIC  ÎN  COMUNA  SCÂNTEIA,  JUDETUL

IALOMIȚA”, noi ..................................................................(denumirea/numele ofertantului) 

vă transmitem alăturat următoarele: 

I. Documentul original (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma

stabilite de dumneavoastră prin documentaţia de atribuie, în cuantum de ................... lei. 

II. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând oferta, în original şi in copie: 

a) Documentele de calificare; 

b) Propunerea tehnică cu toate anexele aferente; 

c) Propunerea financiară cu toate anexele aferente. 



Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele. 

Data: ................................ 

Operator economic, 

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

(semnătura si stampila autorizată)

Operator economic 
…....................... 
(denumirea/numele) 

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa,  .........................  ................  (nume  operator  economic)  cu  sediul  în  ..........................  (adresa

completa)  înmatriculată  la  Registrul  Comerţului  sub  nr.  .........................................CUI/CIF  atribut

fiscal  ............................,  reprezentată  legal  prin  ......................................,  ,  în  calitate  de  ..................................,

împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna. ..............................................., domiciliat(a) în ............................, identificat(a)

cu  B.I./C.I.  seria  .....,  nr.................,  CNP  ...................................,  eliberat  de  .................................  ,  la  data

de ..................,  având funcţia  de .......................................,  să ne reprezinte  la  procedura  atribuire  a Contractului

pentru  ” DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL

IALOMIȚA”, la data de ...................

 

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii: 

1.  Să  semneze  toate  actele  şi  documentele  care  emană  de  la  subscrisa  în  legătură  cu  participarea  la

procedură; 

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul

şi/sau în urma desfăşurării procedurii. 

3.  Să  răspundă  solicitărilor  de  clarificare  formulate  de  către  comisia  de  evaluare  în  timpul  desfăşurării

procedurii. 

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură. 

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la

toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură. 

Notă:  Împuternicirea va fi  însoţită  de o copie după actul  de identitate  al  persoanei  împuternicite  (carte de

identitate, paşaport). 

Operator economic 

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

(denumirea/numele) 

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

(semnatura autorizata si stampila) 

(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite) 

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

Operator economic 



…....................... 

(denumirea/numele) 

Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 44 din Legea nr. 100/2016

Subsemnatul,  ..............  reprezentant  împuternicit  al  .........................  (denumirea  operatorului  economic)  în

calitate  de  ofertant/ofertant  asociat/terţ  susţinător/subcontractant,  declar  pe  propria  răspundere,  sub  sancţiunea

excluderii  din procedura de atribuire a contractului de delegare şi sub sancţiunile aplicabile faptei  de fals în acte

publice, că nu mă aflu într-o situație de conflict de interese așa cum este aceasta prevăzută la art. 44 din Legea

100/2016, respectiv nu mă aflu în niciuna dintre următoarele situaţii: 

a)  situaţia  în  care  ofertantul  individual/ofertantul  asociat/subcontractantul  propus/terţul  susţinător  are  drept

membri  în  cadrul  consiliului  de administraţie/organului  de conducere  sau de supervizare  şi/sau are  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 entităţii contractante ; 

b)  situaţia  în  care  ofertantul/candidatul  a  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 entităţii contractante. 

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si

finalizarea procedurii de atribuire sunt:_______________ -primar, _____________ -viceprimar, ______________ –

secretar , ______________ –director, _____________– referent de specialitate.

Consilieri

_________________ – consilier local,  _________________ – consilier local, _________________ – consilier

local, _________________ – consilier local, _________________ – consilier local, _________________ – consilier

local, _________________ – consilier local, _________________ – consilier local, _________________ – consilier

local, _________________ – consilier local, _________________ – consilier local.

c)  eu  sau  terţii  susţinători  ori  subcontractanţi  propuşi  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 Primariei  și care sunt implicate în

procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de

care dispunem.

Înţeleg  că  în  cazul  în  care  această  declaraţie  nu  este  conformă  cu  realitatea  sunt  pasibil  de  încălcarea

prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să

furnizeze  informaţii  reprezentanţilor  autorizaţi  ai  ..............................................  cu  privire  la  orice  aspect  tehnic  şi

financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării

Operator economic,................................. (semnătură autorizată)

Operator economic 



…....................... 

(denumirea/numele) 

Terţ susţinător tehnic si/sau profesional
..........................

(denumirea)
Angajament ferm

Privind susţinerea tehnică şi/sau profesională a ofertantului..............................................................
Către, ................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Cu  privire  la  procedura  pentru  atribuirea  contractului..............................(denumirea  contractului  de

concesiune),noi.......................(denumirea  terţului  susţinător),având  sediul  înregistrat  la..................(adresa  terţului

susţinător),ne obligăm,în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, următoarele :

 Să răspundem faţă de autoritatea contractantă în legătură cu susținerea experienței similare care rezultă din

documentul  anexat  prezentului  Angajament,  asigurând  mobilizarea  resurselor  tehnice/profesionale  prin  punerea

acestora la dispoziția ofertantului, descrisă concret în documentele anexate la prezentul angajament (prin precizarea

modului în care vom interveni, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care acordăm susținerea)

Acordarea susţinerii tehnice și/sau profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepţia celor care

au fost incluse în propunerea financiară.

Noi,.....................(denumirea  terţului  susţinător),declarăm că înţelegem să renunţam definitiv  şi  irevocabil  la

dreptul  de  a  invoca  orice  excepţie  de  neexecutare,  atât  faţă  de  autoritatea  contractantă,  cât  şi  faţă  de............

(denumire ofertant/candidat/grupul de ofertanţi),care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la

executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Totodată,  conform  prevederilor  art.76  din  Legea  nr.100/2016,  prin  angajamentul  ferm,  ne  angajăm  să

răspundem în  mod  solidar  cu  ofertantul  pentru  executarea  contractului  de  concesiune.  Răspunderea  solidară  a

terțului/terților susținător/susținători  se va angaja sub condiția neîndeplinirii  de către acesta/aceștiaa obligațiilor de

susținere asumate prin angajament.

Declarăm  că  informaţiile  furnizate  sunt  complete  şi  corecte  în  fiecare  detaliu  şi  înţeleg  că  autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care

însoţesc oferta,orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Prezentul  reprezintă angajamentul  nostru ferm încheiat  în conformitate cu prevederile  art.76  din  Legea nr.

100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul entitatii contractante de a solicita, în mod legitim,

îndeplinirea  de  către  noi  a  anumitor  obligaţii  care  decurg  din  susţinerea  tehnică  şi  profesională

acordată..............................................................(denumireaofertantului). 

Noi,..................................(denumirea  terţului  susţinător),declarăm  că  înţelegem  să  răspundem  pentru

prejudiciile cauzate entitatii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament. 

Noi,..................................(denumirea  terţului  susţinător)  declarăm  pe  propria  răspundere,sub  sancţiunile

aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe privind resursele care urmează a fi efectiv puse

la dispoziţia ofertantului pentru îndeplinirea contractului de concesiune............................(denumirea contractului)sunt

reale. 

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea

contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care

însoţesc oferta,orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 

Data................................ 

Terţ susţinător,…………………………. 

(semnătura autorizata)



Operator economic 

…....................... 

(denumirea/numele) 

ACORD DE SUBCONTRACTARE nr.………./…………

Art.1 Părţile acordului : 
_______________________,  reprezentată  prin................................,  în  calitate  de  contractor  (denumire  operator
economic, sediu, telefon) 
şi 
________________________ reprezentată prin..............................., în calitate de subcontractant (denumire operator
economic, sediu, telefon) 
Art. 2. Obiectul acordului: 
Părțile au convenit ca în cazul desemnării ofertei ca fiind câştigătoare la procedura pentru atribuirea contractului de
concesiune............................................................(denumire  contract)  organizată  de
_______________________________________________să  desfăşoare  următoarele  activitaţi  ce  se  vor
subcontracta______________________________________________________________. 
Art.3. Valoarea estimată a serviciilor/lucrarilor ce se vor executa de subcontractantul _____________________ este
de___________ lei , la care se adauga TVA ...........lei, reprezentand _____% din valoarea totală a serviciilor/lucrarilor
ofertate. 
Art.4. Durata de prestare/execuţie a ___________________________ (serviciilor/lucrarilor) este de ________ luni. 
Art. 5. Alte dispoziţii: 

Încetarea acordului de subcontractare 

Acordul îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze: 

a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul; 

b) alte cauze prevăzute de lege. 

Art. 6. Comunicări 

Orice  comunicare  între  părţi  este  valabil  îndeplinită  dacă  se  va  face  în  scris  şi  va  fi  transmisă  la

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.1 

Art.7. Subcontractantul se angajează faţă de contractant cu aceleaşi obligaţii şi responsabilităţi pe care contractantul

le are faţă de investitor conform contractului_______________________________(denumire contract) 

Art.9. Neînţelegerile dintre părţi  se vor rezolva pe cale amiabilă.  Dacă acest lucru nu este posibil,  litigiile se vor

soluţiona pe cale legală. 

Prezentul acord s-a încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 

(contractant) (subcontractant) 

Note: 

Prezentul  acord  constituie  un  model  orientativ  şi  se va completa  în  funcţie  de  cerinţele  specifice  ale  obiectului

contractului/contractelor.În  cazul  în  care  oferta  va  fi  declarată  câștigătoare,  se  va  încheia  un  contract  de

subcontractare în aceleaşi condiţii în care contractorul a semnat contractul cu entitatea contractantă. 

Este interzisă subcontractarea totală a contractului. 

Operator economic 

…....................... 

(denumirea/numele) 

Acord de asociere
Nr.....................din..................................

1.PĂRȚILEACORDULUI 
Art.1Prezentul acord se încheie între: 



S.C...................................................,  cu  sediu  lîn.....................................,  str......................................
nr...................,telefon.....................fax.........................,înmatriculata  la  Registrul
Comerţuluidin  .........................................subnr...........................,cod  de  identificare  fiscală....................................,
cont............................................deschis  la...............................................................reprezentată
de  ......................................................având  funcţia  de...........................................în  calitate  de  asociat-LIDER  DE
ASOCIERE 

şi 
S.C.................................................,  cu  sediul  în..................................,  str.................................

nr...................,telefon.....................fax................................,înmatriculata  la  Registrul  Comerţului
din........................................sub  nr............................,cod  de  identificare  fiscală....................................,
cont  .............................................deschis  la............................................reprezentată
de.................................................................având funcţia de.......................................... . în calitate de ASOCIAT 

2.OBIECTUL ACORDULUI 

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi: 
a) participarea la procedura pentru atribuirea contractului  de concesiune ...........................................................

(obiectul contractului) organizată de ................................... ................................(denumire entitate contractantă). 
b)derularea în comun a contractului de concesiune în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare. 
2.2 Alte activitaţi cese vor realiza în comun: 
1. ___________________________________ 
2.___________________________________ … 
2.3.Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului este: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
2.4.  Repartizarea  beneficiilor  sau  pierderilor  rezultate  din  activităţile  comune  desfăşurate  de  asociaţi  se  va

efectua proporţional cu cota departicipare a fiecărui asociat, respectiv: 
1._______ % S.C. ___________________________ 
2._______ % S.C. ___________________________ 
3.DURATA ACORDULUI 

Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de 

Atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului( în cazul desemnării asocierii

ca fiind câştigătoare a procedurii de concesiune) 

4.CONDIȚIILE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE A ASOCIERII 

4.1Se  împuterniceşte  SC...............................,  având  calitatea  de  lider  al  asociaţiei  pentru  întocmirea  ofertei

comune,semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 

4.2 Se împuterniceşte SC..............................., având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea contractului

de concesiune în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord,  în cazul desemnării asocierii ca fiind

câştigătoare. 

5.RĂSPUNDERE 

5.1Părţile  vor  răspunde  solidar  şi  individual  în  fața  Beneficiarului  în  ceea  ce  priveşte  toate  obligaţiile  şi

responsabilităţile decurgând din sau în legătura cu Contractul. 

6.ALTECLAUZE 

6.1Asociaţii convin sa se susţină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării contractului, 

acordându-şi sprijin de natura tehnica, manageriala sau/şi logistica ori de câte ori situaţia o cere. 

6.2Niciuna dintre Parţi nu va fi îndreptăţita sa vândă, cesioneze sau în orice alta modalitate sa 

Greveze  sau  sa  transmită  cota  sa  sau  parte  din  aceasta  altfel  decât  prin  efectul  legii  şi  prin  obţinerea

consimţământului scris prealabil atât al celorlalte Parţi cat şi a Beneficiarului. 

6.3Prezentul acord se completează în ceea ce priveştet ermenele şi condiţiile de prestare a serviciilor/lucrarilor,

cu prevederile contractului ce se va încheia între…...............................(liderulde asociere) şi Beneficiar. 

7SEDIULASOCIERII 

7.1Sediul asocierii va fi in……………………………(adresa completa,nr.de tel, nr. de fax). 

8.ÎNCETAREAACORDULUIDEASOCIERE 

8.1 Asocierea încetează prin: 

a)hotărârea comună amembrilor asociați; 

b)expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul de asociere; 

c)neîndeplinirea sau imposibilitatea îndeplinirii obiectivului de activitate sau a obligațiilor asumate de părți; 



d)alte cazuri prevăzute de lege ; 

9.COMUNICĂRi 

9.1Orice  comunicare  între  părţi  este  valabil  îndeplinită  dacă  se  va  face  în  scris  şi  va  fi  transmisă  la

adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art.......... 

9.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare. 

10.Litigii 

10.1Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de

către instanţa de judecată competentă. 

        Prezentul acord de asociere s-a încheiat astăzi…..................................în…........exemplare originale,câte

unul pentru fiecare parte și unulpentru autoritatea contractantă. 

LIDER ASOCIAT semnătura 
ASOCIAT 1 semnătura 
NOTA: Prezentul Acord de Asociere conţine clauzele obligatorii,părţile putând adăuga şi alte clause

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 79 din Legea nr. 100/2016,

cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul(a) _____________ (numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura pentru

atribuirea  contractului  avand ca obiect  ” DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN

COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMIȚA”, la data de ____________ (se inserează data),  declar pe propria

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu

ma aflu în situaţiile de excludere prevăzute la art. 79 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si

concesiunile de servicii, cu modificările si completările ulterioare 

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. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de: ......................... 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data: ................................ 

Operator economic, 

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

(semnătura si stampila autorizată)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 80 din Legea nr. 100/2016,

cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul(a) _____________ (numele operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura pentru

atribuirea  contractului  avand ca obiect  ” DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN

COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMIȚA”



(se inserează data), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile

aplicate faptei de fals în acte publice,  ca nu ma aflu în situaţiile de excludere prevăzute la art. 80 din Legea

100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificările si completările ulterioare 

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. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de: ......................... 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data: ................................ 

Operator economic, 

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

(semnătura si stampila autorizată)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 100/2016,

cu modificările si completările ulterioare

Subsemnatul(a)  _____________  (numele  operatorului  economic),  în  calitate  de  ofertant  la  procedura  pentru

atribuirea  contractului  avand ca obiect  ” DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN

COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMIȚA” la data de ____________ (se inserează data),  declar pe propria

răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu

ma aflu în situaţiile de excludere prevăzute la art. 81 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si

concesiunile de servicii, cu modificările si completările ulterioare 

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. 

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de: ......................... 

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei) 

Data: ................................ 

Operator economic, 

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

(semnătura si stampila autorizată)

Ofertant 
…………………………… 
(denumirea/numele) 

FORMULAR DE OFERTĂ

Către.................................................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa

completă)

1.Examinând documentaţia de atribuire a contractului  ” DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT

PUBLIC  ÎN  COMUNA  SCÂNTEIA,  JUDETUL  IALOMIȚA” subsemnaţii,  reprezentanţi  ai



ofertantului  ..............................................  (denumirea/numele  ofertantului),  ne  oferim  ca,  în  conformitate  cu

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să realizam activitatile mai sus mentionate,

pentru  suma de  .................................(suma  în  litere  şi  în  cifre,  precum şi  moneda  ofertei),  plătibile  in  conditiile

contractuale  din  prezenta  documentatie  de  atribuire,  la  care  se  adaugă  taxa  pe  valoarea  adăugată  în  valoare

de .....................................(suma în litere şi în cifre). 

2.Ne angajam sa platim o redeventa anuala in procent de .......  %, procent din veniturile anuale fara TVA

incasate din activitatea contractata . 

3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să realizam activitatile conform

caietului de sarcini. 

4.  Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ......... luni, (durata în litere şi cifre),

respectiv până la data de ...................... (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată

oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

5.  Până la încheierea şi  semnarea contractului  de concesiune această ofertă,  împreună cu comunicarea

transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant

între noi. 

6. Precizăm că: 

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în

mod clar "alternativă"; 

|_| nu depunem ofertă alternativă. 

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 

7. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim

garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 

8. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o

puteţi primi. 

Data:.......................................... 
..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 
L.S. 
în  calitate  de  ............................................  legal  autorizat  să  semnez  oferta  pentru  şi  în

numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
ANEXA 1

La FORMULARUL DE OFERTĂ

FIȘĂ DE FUNDAMENTARE
              pentru stabilirea valorii activităților

              specifice serviciului de iluminat public
                                                                       - lei –

────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                                                      Întreținere                         Modernizare
               Specificație                                                    activitate                           activitate
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────

1.  Cheltuieli materiale, din care:
     -  materii prime și materiale
     -  amortizarea
     -  alte cheltuieli materiale
 2.  Cheltuieli cu munca vie, din care:
     -  salarii
     - CAS
     - fond Somaj
     - CASS
     - fond de risc
     - cota de contribuții pentru concedii



       și indemnizații
     - fond garantare creanțe salariale
 3.  Cheltuieli operaționale (utilaje etc.)
 I.  Cheltuieli de exploatare (1+2+3)                 C(t)             C(t)
 II. Profit
 III.Valoare activitate de iluminat public         V = C(t) + p    V = C(t) + p
     (1+11), exclusiv TVA

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
(denumirea/numele) 

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Prin  aceastã  declaratie  subsemnat(ul)/a  ………………………………..  reprezentant  legal  al

…………………………………………., participant la licitatia pentru  ” DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE

ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMIȚA”

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în declaratii, cã vom respecta

si  implementa  prestarea  serviciilor  și  executia  lucrãrilor  cuprinse  în  ofertã  conform  reglementarilor  stabilite  prin

legislaţia  adoptată  la  nivelul  Uniunii  Europene,  legislaţia  naţională,  prin  acorduri  colective  sau  prin  tratatele,

convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul mediului si protectiei mediului. 

Totodată,  declar  ca am luat  la cunoştinţa  de prevederile  art.  326 « Falsul  în Declaraţii  » din  Codul  Penal

referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi

dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii  unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,

atunci  când,  potrivit  legii  ori  împrejurărilor,  declaraţia  făcuta  serveşte  pentru  producerea  acelei  consecinţe,  se

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei ............................................ 

Numele şi prenumele semnatarului ............................................ 

Capacitate de semnătură ........................................... 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului .......................................... 

Ţara de reşedinţă ..................................................... 

Adresa .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .................................................... 

Telefon / Fax .................................................... 

Data ...................................................

OPERATOR ECONOMIC 
_____________________ 
(denumirea/numele) 



DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul  ……………………...............................  (nume  şi  prenume  în  clar  a  persoanei  autorizate),

reprezentant al ……………………….............. (denumirea concesionarului si datele de identificare) declar pe propria

raspundere cã vom respecta si implementa prestarea serviiciilor  și  executia  lucrãrilor  cuprinse în ofertã  conform

reglementarilor stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective

sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în domeniul social si al relatiilor de munca. 

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

condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii. 

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor

la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele

la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când,

potrivit  legii  ori  împrejurărilor,  declaraţia  făcuta serveşte  pentru  producerea acelei  consecinţe,  se pedepseşte  cu

închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » 

Numarul imputernicirii reprezentantului pt semnrea ofertei ............................................ 

Numele şi prenumele semnatarului ............................................ 

Capacitate de semnătură ........................................... 

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului .......................................... 

Ţara de reşedinţă ..................................................... 

Adresa .................................................... 

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .................................................... 

Telefon / Fax .................................................... 

Data ...................................................

Model instrument de garantare/scrisoare de garantie bancara de buna executie

    

 Catre: 

(se va completa adresa)

Denumirea  Contractului:  ”  DELEGARE  A  GESTIUNII  SERVICIULUI  DE  ILUMINAT  PUBLIC  ÎN  COMUNA

SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMIȚA”

Am fost informati ca (numele si adresa Concesionarului) (numit in continuare „Principal”) este Concesionarul

dumneavoastra pentru acest Contract, pentru care este prevazut sa obtina o garantie de buna executie. 

La cererea Principalului, noi (numele si adresa bancii)_________________________ ne angajam prin prezenta

I.  Sa onoram  neconditionat  orice solicitare de plata  din  partea autoritatii  contractante,  in  limita  a 5% din

valoarea ofertata a contractului, adica suma de ___________ ROL (in litere si in cifre) la prima sa cerere scrisa si

fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva,  in situatia in care  autoritatea contractanta

declara ca suma ceruta de ea si datorata ei este cauzata de culpa concesionarului, in conformitate cu contractul

garantat ( 

Orice cerere de  plata  si  declaratie  trebuie  sa contina  semnatura  directorului  dumneavoastra  general,  care

trebuie  sa  fie  autentificata  de  catre  banca  dumneavoastra  sau  de  catre  un  notar  public.  Cererea  si  declaratia



autentificate trebuie sa fie primite de catre noi,  la adresa noastra si anume__________(adresa bancii  emitente a

garantiei), la data sau inaintea datei de (____ de zile dupa data estimata de expirare a Perioadei de Notificare a

Defectelor)________________________ („data de expirare”), moment in care aceasta garantie va expira. 

Am fost informati ca Autoritatea Contractanta/Beneficiarul poate cere Principalului sa prelungeasca valabilitatea

acestei garantii daca Certificatul de Receptie Finala nu a fost emis, potrivit prevederilor Contractului, cu 28 de zile

inaintea acestei date de expirare. Ne angajam sa va platim valoarea garantata la primirea de catre noi, in termenul de

28 de zile, a cererii si a declaratiei dumneavoastra scrise mentionand faptul ca Certificatul de Receptie Finala nu a

fost emis din motive imputabile Principalului, si ca valabilitatea acestei garantii nu a fost prelungita. 

Competenta  sa  solutioneze  orice  disputa  izvorata  in  legatura  cu  prezenta  scrisoare  de  garantie  de  buna

executie revine instantelor judecatoresti din Romania. 

Data _______________ Semnatura(semnaturi) _________________________ 

[stampila organismului care furnizeaza garantia] 

Nota:  Instrumentul  de garantare prezentat  in  cazul  unei  asocieri  de operatori  economici  ca dovada a constituirii

garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul

instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul 

instrumentului  de garantare declarand ca va plati  din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile

legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. 

Ofertant, 
________________________ 
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

         Subsemnatul …………………….. (nume şi prenume în clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit

al ................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), în nume propriu şi în numele asocierii,

declar că sunt de acord cu toate prevederile contractului publicat în cadrul prezentei proceduri de concesiune şi ne

obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia. 

Data :[ZZ.LL.AAAA] 

(numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampila), în calitate de 

__________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele 

____________________________________. 

(denumire/nume operator economic)

Întocmit,
Resp. Achiziíi publice,



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA SCANTEIA

Scanteia, str. Stefan cel Mare, nr. 46, jud. Ialomita,Telefon 0243242058; E-mail:
primariascinteia@yahoo.com

NR:1292/03.03.2021

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ
privind:  alegerea procedurii de achiziţie publică a contractului de concesiune servicii

1. Temei legal: prezenta notă justificativă s-a întocmit în conformitate cu art. 9  alin 1 din HG 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,  cu

prevederile Studiului de oportunitate nr. 50/2020, Regulamentului Serviciului de Iluminat Public nr. 47/2020 ,

Caietului de sarcini al serviciului de Iluminat Public nr. 50/2020, al Legii 100/2016 și HG 867/2016

2.   Denumirea  contractului: ”DELEGARE  A  GESTIUNII  SERVICIULUI  DE  ILUMINAT

PUBLIC ÎN COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMIȚA”

3.  Categorie contract: concesiune de servicii;

4. Cod CPV: 50232100
Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)

5. Justificare achizitiei: 

 respectarea  legislatiei,  normelor,  prescriptiilor  si  regulamentelor  privind  igiena  siprotectia  muncii,
protectia  mediului,  urmărirea  comportării  în  timp  a  sistemului  deiluminat  public,  prevenirea  si
combaterea incendiilor; 

 exploatarea,  întretinerea si  reparatia  instalatiilor  cu personal  autorizat,  în functie  de complexitatea
instalatiei si specificul locului de muncă; 

 respectarea indicatorilor de performantă si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, sau
prin hotărârea de dare în administrare a serviciului si precizati în regulamentul serviciului de iluminat
public; 

 întretinerea si mentinerea în stare de permanentă functionare a sistemelor de iluminat public; 

 furnizarea autoritătii  administratiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C, a informatiilor solicitate si
accesul la documentațiile pe baza cărora prestează serviciul de iluminat public, în conditiile legii; 

 cresterea eficientei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor,  prin reducerea costurilor de
productie,  a  consumurilor  specifice  de materiale  si  materii,  energie  electrică  si  prin  modernizarea
acestora; 

 prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza unitătii 

 administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a
gestiunii; 

 personal de interventie operativă; 

 conducerea operativă prin dispecer; 

 înregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor; 

 analiza zilnică a modului în care se respectă realizarea normelor de consum si stabilirea operativă a
măsurilor ce se impun pentru eliminarea abaterilor, încadrarea în norme si evitarea oricărei forme de
risipă; 

mailto:primariascinteia@yahoo.com


 elaborarea programelor  de măsuri  pentru încadrarea în normele  de consum de energie electrică si
pentru rationalizarea acestor consumuri; - realizarea conditiilor pentru prelucrarea automată a datelor
referitoare la functionarea economică instalatiilor de iluminat public; 

 statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora; 

 instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, solutionare si raportare privind reclamatiile făcute
de beneficiari în legătură cu calitatea serviciilor; 

 lichidarea operativă a incidentelor; 

 functionarea normală a tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 

 evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat public; 

 aplicarea de metode performante  de management  care să conducă la functionarea cât  mai  bună a
instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de operare; 

 elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte proprii si cu terti si aprobarea
acestora de către administratia publică locală; 

 executarea în bune conditii si la termenele prevăzute a lucrărilor de reparatii care vizează functionarea
economică si siguranta în exploatare; 

 elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de finantare si aprobarea acestora de
către administratia publică locală; 

 corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si reparatiilor cu planurile de investitii si
reparatii a celorlalti furnizori de utilităti, inclusiv cu programele de reabilitare si dezvoltare urbanistică
ale administratiei publice locale; 

 initierea si  avizarea lucrărilor de modernizări si  de introducere a tehnicii  noi pentru îmbunătătirea
performantelor tehnico-economice ale sistemului de iluminat public; 

6. Valoarea estimata a contractului investitiei propuse:  60.000 lei, fără TVA, pentru o perioadă de 5

ani (12.000 lei/an).

Pentru  determinarea  valorii  estimate  a  contractului  ”DELEGAREA  PRIN  CONCESIUNE  A
SERVICIULUI DE ILUMINATULUI PUBLIC DIN COMUNA  SCÂNTEIA, JUDEȚUL IALOMIȚA”  s-
au efectuat calcule de fundamentare economică pe baza prețurilor practicate pe piața concurențială, conform
prevederilor  art.  7 și  8 din Legea 100/2016,  Secțiunii  a  2-a din HG 867/2016 și  Notei  de  Fundamentare
întocmite de către SC ”MINCONS” SRL și menționate în Studiul de Oportunitate.

7. Alegere procedură: 

Avându-se în vedere faptul că valoarea estimată a contractului de concesiune ce se propune a se realiza,

conform estimării  valorii  acestuia  pentru  contractele  de   concesiune  de  servicii,  nu depăşeşte  suma  de

23.227.215 lei, fără TVA,  prag valoric prevăzut la art. 11, alin. (1) din Legea 100 din 19.05.2016, coroborat

cu prevederilor  art.  11,  alin.  (2),  din Legea nr.  100/2016,  care prevede că  ” Concesiunile de lucrări  sau

concesiunile de servicii a căror valoare decât pragul valoric prevăzut la alin. 1 se atribuie, cu respectarea

principiilor generale prevăzute la art.  2,  alin (2)- principiile care stau la baza atribuirii  contractelor de

concesiune de lucrări și  de concesiune de servicii  sunt:  nediscriminarea,  tratamentul  egal,  recunoașterea

reciprocă, transparența, proporționalitatea și asumarea răsăpunderii” si prevederile art. 43, alin (2) din HG

395/2016 ”În cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic

pus la dispoziţie de SEAP” acest fapt determinându-ne să alegem procedura de achiziţie directă, autoritatea

contractantă are dreptul de a aplica procedura de achiziție – cumpărare directă – on-line;

În baza celor menţionate mai sus, rugăm dispuneţi.

Întocmit,
Consilier. Achiziíi publice,

Filipoiu Mirela



ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA SCANTEIA

Scanteia, str. Stefan cel Mare, nr. 46, jud. Ialomita,Telefon 0243242058; E-mail:
primariascinteia@yahoo.com

NR:2200/12.04.2021

CONTRACT
DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

ÎN COMUNA SCÂNTEIA, JUDETUL IALOMIȚA

CAPITOLUL I
PĂRȚłLE CONTRACTANTE

  UAT COMUNA SCÂNTEIA, cu sediul in localitatea SCÂNTEIA, str. Ștefan cel Mare, nr. 46, jud.

Ialomița,  telefon/fax: 0243242058,  codul  fiscal:  4506885,  reprezentat legal  prin  dna  ILIE

GEORGETA– primar,  în calitate de DELEGATAR (beneficiar), pe de o parte 

și

S .C.  ROMOFFICE  S.R.L. cu  sediul  în  Slobozia,  str.Aleea  Florilor,  nr.2,  jud./sect.Ialomita,  cod

poștal:920014,telefon,0721190241,e-mail:office@scromofficesrl.ro.număr  de  înmatriculare  ORC

J/21550/2005,  CUI :  RO18101849,  cont24TREZ3915069XXX00162,  deschis  la  Trezoreria  Slobozia,

reprezentată  prin Stefan cel  Balan,  având  funcția  de Manager General,  denumită  în cele  ce urmează

DELEGAT (operator de servicii publice), pe de altă parte

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public

                                                 CAPITOLUL II

Obiectul contractului de delegare a gestiunii

Art.  1.  (1)  Obiectul  contractului  îl  constituie  delegarea  gestiunii  serviciului  de  iluminat  public  în

COMUNA  SCÂNTEIA și  cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes

economic  și  social  general  desfășurate  la  nivelul  unității  administrativ-teritoriale  sub  conducerea,

coordonarea  și  responsabilitatea  Comunei  SCÂNTEIA în  scopul  asigurării  iluminatului  public în

COMUNA  SCÂNTEIA,  inclusiv  dreptul  și  obligația  de  a  administra  și  de  a  exploata  infrastructura

tehnico-edilitară aferentă acestuia, în conformitate cu Regulamentul serviciului de iluminat public (Anexa

nr. 1) și a Caietului de sarcini specific (Anexa nr. 2).

(2) Serviciul de iluminat public cuprinde:

- iluminatul stradal-rutier; 

- iluminatul stradal-pietonal; 

- iluminatul arhitectural; 

- iluminatul ornamental;

- iluminatul ornamental-festiv.
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 (3)  Serviciul  de  iluminat  public  se  realizează  prin  intermediul  unui  ansamblu  tehnologic  și

funcțional,  alcătuit  din construcții,  instalații  și  echipamente specifice,  denumit  în continuare sistem de

iluminat public fiind format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de

joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații,  stâlpi, instalații de legare la pământ, console, corpuri de

iluminat,  accesorii,  conductoare,  izolatoare,  cleme, armături,  echipamente de comandă, automatizare și

măsurare utilizate pentru iluminatul public.

(4)  Prestațiile  și  lucrările asigurate  de  delegat  sunt  următoarele:a)  întreținerea  – menținerea  în

starea de funcționare a elementelor aparținând sistemului de iluminat public pentru asigurarea funcționării

continue și optime a echipamentelor aferente sistemului de iluminat public prin înlocuirea componentelor

dictate de menținerea parametrilor lumino-tehnici la nivelele standardului EN13201/20015 și a unui raport

optim între acești parametri și consumul de energie electrică;

b) realizarea iluminatului  festiv/iluminat  festiv de sărbători  prin închirierea/achiziționarea,  montarea și

demontarea echipamentelor.  Pentru execuția lucrărilor  de iluminat  festiv se vor utiliza numai surse cu

tehnologie LED. Produsele utilizate: figurine 3D, 2D, brad împodobit cu înălțimea de peste 15 m, plase

luminoase, țurțuri luminoși, ghirlande luminoase, etc;

c) montarea/demontarea și asigurarea de asistență tehnică pentru instalațiile electrice necesare în  cadrul

manifestărilor cultural-artistice din COMUNA SCÂNTEIA;

d) modernizarea și extinderea infrastructurii sistemului de iluminat public - rețea, stâlp, corp, consolă,

punct de măsură și control, etc., în baza Programelor stabilite de delegatar.

Art. 2.  Obiectivele delegatarului sunt:

 a) ridicarea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții;

 b) creșterea gradului de securitate  individuală și colectivă în cadrul comunității  locale,  precum și a

gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;

 c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale Comunei 

SCÂNTEIA, precum și marcarea evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

 d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localității;

 e)  funcționarea  și  exploatarea  în  condiții  de  siguranță,  rentabilitate  și  eficiență  economică  a

infrastructurii aferente serviciului.

Art. 3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

a) bunuri de retur - sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv

cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii  obiectivelor  delegării  și care, la

încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau

obligații delegatarului. 

b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot

reveni  delegatarului,  în  măsura  în  care  acesta  din  urma  își  manifestă  intenția  de  a  prelua  bunurile

respective în schimbul plății unei compensații, în condițiile legii;

c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea

delegatului.
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Predarea – primirea bunurilor de retur  și de preluare vor fi  consemnate în procesul-verbal care se va

încheia în acest scop.

Art. 4.  Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe următoarele:

ANEXA NR. 1 - Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public în Scanteia;

ANEXA NR. 2 - Caietul de sarcini al serviciului de iluminat public în Scanteia;

ANEXA NR. 3 – Fișa de fundamentare pentru stabilirea valorii anuale.

CAPITOLUL III

 Durata contractului

Art. 5.  Durata contractului de delegare a gestiunii este de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, în condițiile

legii, prin act adițional aprobat de Consiliul Local al Comunei SCÂNTEIA și numai după realizarea unei

analize privind eficiența economică a serviciului.

CAPITOLUL IV 

Redevența

Art.  6. Redevența  totală  este  de  0,1% din valoarea veniturilor  încasate  de către  delegat,  dovedite  cu

documente justificative financiar-contabile.

      Plata redevenței se va face semestrial astfel:

- până la data de 31 august pentru semestrul I al anului în curs;

- până la data de 31 martie pentru semestrul II al anului anterior.

 Art. 7. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații duce la calcularea de penalități

de întârziere în cuantumul prevăzut de normele legale în vigoare și totodată delegatarul va putea solicita

încetarea prezentului contract.

Art.  8. Suma  prevăzută  la  art.  6  va  fi  plătită  prin  ordin  de  plată,  în  contul  de  redevență

nr.RO89TREZ39121A300530XXX,deschis la Trezoreria  Slobozia.

CAPITOLUL V

Drepturile părților

5.1. Drepturile delegatului

Art. 9.  Delegatul are următoarele drepturi:

a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciul public care

fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

b) să încaseze contravaloarea serviciului/activității prestat/prestate prin practicarea de prețuri, tarife, dar și

din plăți de la bugetul local pe baza devizelor de lucrări pentru serviciul de iluminat public;

c)  să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării   reglementărilor

și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

d) să aplice prețurile/tarifele aprobate prin prezentul contract;

e) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor în funcție de inflație și influențele intervenite în

costurile de operare;
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f) să încheie contracte,  convenții  cu terții,  în vederea realizării  serviciului  delegat,  pentru a asigura și

valorifica bunurile care fac obiectul delegării, în condițiile legii, fără a putea transfera drepturile dobândite

prin contractul de delegare a gestiunii.

5.2. Drepturile delegatarului

Art. 10.  Delegatarul are următoarele drepturi:

a) de a monitoriza și controla modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorului, cu privire

la:  respectarea  indicatorilor  de  performanță  și  a  nivelurilor  serviciului,  ajustarea  periodică  a  tarifelor

conform formulelor de ajustare pentru exploatarea eficientă și în condiții  de siguranță a sistemelor de

utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unității administrativ-

teritoriale, aferente serviciului, realizarea investițiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii în

sarcina operatorului, de asigurare a protecției mediului și a domeniului public, de asigurare a protecției

utilizatorilor;

b) de a solicita informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat;

c) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu

consultarea delegatului;

d) de a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a Comunei și de amenajare a teritoriului,

efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară;

e)  de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea,  extinderea și modernizarea dotărilor publice

aferente serviciului public delegat;

f) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului

public delegat;

g) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;

h) de  a  contracta  sau  garanta  împrumuturi  pentru  finanțarea  programelor  de  investiții  în  vederea

dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor existente;

i)  de a-și  manifesta  intenția  de a  dobândi  bunurile  de preluare  și  de  a  solicita  delegatului  încheierea

contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de 30 de zile, delegatarul este

obligat să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii;

j) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciul public delegat; 

k) de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; 

l) de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului și în

condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul serviciului;

m)  de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către delegat, în baza avizului autorității  de

reglementare și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

n) de a rezilia contractul, în condițiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligațiile asumate prin

contractul de delegare. 

CAPITOLUL VI

 Obligațiile părților

6.1.  Obligațiile delegatului
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Art. 11.  Delegatul are următoarele obligații:

a)  să obțină de la autoritățile competente, avizele, acordurile și autorizațiile necesare prestării/furnizării

serviciului/activității delegate, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului;

b) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;

c)  să  respecte  prevederile  regulamentului  serviciului  delegat,  caietului  de  sarcini  al  serviciului  și  ale

celorlalte reglementări specifice serviciului delegat;

d) să respecte indicatorii de performanță prevăzuți în anexa la regulamentul serviciului delegat;

e)  să furnizeze delegatarului informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în

vederea  verificării  și  evaluării  funcționării  și  dezvoltării  serviciului  public  delegat  în  conformitate  cu

clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

f)  să  aplice  metode  performante  de  management  care  să  conducă  la  reducerea  costurilor  de  operare,

inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

g)  să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul aferent realizării

serviciului delegat;

h)  să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului și caietului de

sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

i)  să fundamenteze și să supună aprobării prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea

delegat/delegată, ori de câte ori este necesar;

j) să nu subdelege serviciul și bunurile care fac obiectul delegării;

k) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii;

l)  să  ia  toate  măsurile  necesare  privind  bunurile  de  retur,  astfel  încât,  la  încheierea  contractului  de

delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza serviciul;

m) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii;

n) să propună delegatarului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului delegat în

baza legislației în vigoare;

o)  să  transmită  delegatarului  modificările  de  patrimoniu  apărute  în  cursul  anului,  precum și  situația

patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în

contabilitatea acestuia;

p) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea

contractului de delegare a gestiunii;

q) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forța majoră, delegatul

este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea

acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;

r) să  notifice  cauzele  de  natură  să  conducă  la  reducerea  activității  și  măsurile  ce  se  impun  pentru

asigurarea continuității activității;

s) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

t) să  predea,  la  încheierea  contractului,  toată  documentația  tehnico-economică  referitoare  la  serviciul

gestionat;
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ț) să realizeze investiții, conform angajamentelor asumate;

u)  să  respecte  condițiile  impuse  de  natura  bunurilor,  activităților  sau  serviciului  public  (protejarea

secretului  de  stat,  materiale  cu  regim special,  condiții  de  siguranță  în  exploatare,  protecția  mediului,

protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului, etc.)

v) să încheie contracte de asigurare obligatorie pentru infrastructura necesară desfășurării activității;

w)  în  cazul  în  care  delegatul  sesizează  existența  sau  posibilitatea  existenței  unei  cauze  de  natură  să

conducă  la  imposibilitatea  realizării  activității  ori  serviciului  public,  va  notifica  de  îndată  acest  fapt

autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau

serviciului public;

x) să execute programele de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii sistemului iluminatului

public, în condițiile stabilite de prezentul contract.

6.2. Obligațiile delegatarului

Art. 12. Delegatarul are următoarele obligații:

a)  să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalațiile,

echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază

de proces-verbal de predare-preluare;

b)  să  faciliteze  delegatului  autorizarea  lucrărilor  și  investițiilor  pe  domeniul  public  și  privat,  în

conformitate cu reglementările legale în vigoare;

c)  să  își  asume pe  perioada  derulării  contractului  de  delegare  toate  responsabilitățile  și  obligațiile  ce

decurg din calitatea sa de proprietar;

d) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze

capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

e) să nu îl tulbure pe delegat în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

f) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

g) să notifice delegatului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

h) să verifice periodic următoarele: serviciul public furnizat și nivelul de calitate al acestuia; îndeplinirea

indicatorilor de performanță stabiliți în anexa la Regulament; 

i) să  întocmească  și  să  aprobe  programele  de  reabilitare,  extindere  și  modernizare  a  infrastructurii

sistemului iluminatului public;

j) să aprobe și să comunice lunar delegatului, până la data de 25 a lunii, pentru luna următoare, Programul

de lucrări pe categorii de activități. Programul lunar de lucrări pe categorii de activități, poate fi actualizat

de către delegatar în caz de urgențe.

CAPITOLUL VII

Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire,

modificare sau ajustare a acestora

Art.  13.  Stabilirea,  ajustarea  și  modificarea  prețurilor  și  tarifelor  se  vor  efectua  în  conformitate  cu

procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifice serviciului delegat și cu

respectarea prevederilor legilor speciale. 
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Art.  14.  (1) Prețurile/tarifele  pentru  serviciul  delegat  aprobate  de  către  Consiliul  Local  al  Comunei

SCÂNTEIA la data semnării prezentului contract sunt prevăzute în Anexa nr. 3.

(2) Prețurile/tarifele menționate la alin. (1) vor fi revizuite în termen de 90 de zile de la data semnării

contractului de delegarea a gestiunii serviciului de iluminat public.

Art. 15. (1) Contravaloarea serviciului public delegat se va determina în baza prețurilor în vigoare.

(2) Valoarea contractului corespunde devizelor aprobate de către Consiliul Local al Comunei SCÂNTEIA.

Plata lucrărilor se face, lunar, pe baza facturii emise de către delegat în baza situațiilor de lucrări (care

cuprind cantitățile lucrărilor executate, documente justificative) confirmate de către delegatar.

CAPITOLUL VIII

 Finanțarea serviciului de iluminat public

Art.  16.  (1)  În  vederea  asigurării  continuității  serviciului  de  iluminat  public,  delegatarul  are

responsabilitatea planificării și urmăririi lucrărilor de investiții necesare asigurării funcționării sistemului

în condiții de siguranță și la parametrii ceruți prin prescripțiile tehnice.

(2) Mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activității se asigură prin bugetul de venituri și

cheltuieli ale delegatarului. Cuantumul și regimul taxelor speciale necesare asigurării finanțării serviciului

de iluminat public se stabilesc de către delegatar.  

(3) Structura și nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

 a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului;

 b)  să  asigure  prestarea  serviciului  de  iluminat  public  la  nivelurile  de  calitate  și  indicatorii  de

performanță  stabiliți  de Consiliul  Local  al  Comunei  SCÂNTEIA prin caietul  de sarcini,  regulamentul

serviciului de iluminat public și prin contractul de delegare a gestiunii, după caz;

 c) să asigure realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de iluminat public prestat

pe  perioada  angajată  și  asigurarea  unui  echilibru  între  riscurile  și  beneficiile  asumate  de  părțile

contractante;

 d) să asigure întreținerea și exploatarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și privat al

unității administrativ-teritoriale, afectate serviciului de iluminat public;

 e) să încurajeze investițiile de capital;

 f) să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.

Art.17. (1) Finanțarea cheltuielilor curente de funcționare și de exploatare a serviciului de iluminat public

se asigură din veniturile proprii ale delegatului.

(2) Veniturile proprii ale delegatului provin din:

  a) încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, reprezentând contravaloarea serviciilor

furnizate/prestate,  în baza chitanței,  bonului fiscal și/sau facturii  emise,  sau în baza devizului în cazul

lucrărilor prestate; 

  b)  încasarea  de  la  bugetul  local,  a  sumelor  reprezentând  contravaloarea  serviciului  prestat  către

administrația  locală,  pe  bază  de  devize  de  lucrări,  fundamentate  și  întocmite  în  conformitate  cu

prescripțiile tehnice în vigoare. 
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(3)  Factura  pentru  serviciile  prestate/furnizate  către  delegatar  se  emite  în  baza  devizelor  de  lucrări

acceptate  de  delegatar,  cel  târziu  până  la  data  de  15 a  lunii  următoare  celei  în  care  a  fost  efectuată

prestația. În urma verificărilor, delegatarul va efectua plățile în perioada 24-31 a fiecărei luni, pentru luna

anterioară.

(4) Neachitarea facturii către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalități de

întârziere după cum urmează:

  a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei;

  b) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;

  c) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în venit al operatorului.

(5) Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, 

operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul 

să solicite recuperarea debitelor în instanţă.

(6) Reluarea furnizării/prestării serviciului se face în termen de maximum 3 zile de la data efectuării plăţii;

cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului se suportă de utilizator.

(7) Sumele necesare finanțării funcţionării şi exploatării serviciului de iluminat public se prevăd în bugetul

local şi se aprobă odată cu acestea, prin hotărârea Consiliului Local al Comunei SCÂNTEIA.

(8) Finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea, funcționarea şi exploatarea serviciului de iluminat public

din bugetul local se face în baza hotărârii Consiliului Local al Comunei SCÂNTEIA.

(9)  Bunurile  rezultate  din  investiţiile  pentru  reabilitarea,  modernizarea  şi  dezvoltarea  infrastructurii

specifice sistemelor de iluminat public, care se realizează din fonduri proprii ale delegatului, rămân în

proprietatea acestuia pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea acestuia nu s-a

convenit altfel şi dacă, conform legii, nu fac parte din categoria bunurilor publice.

(10)  Obiectivele de investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului delegat,

ce implică fonduri de la bugetul local, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate

de autoritățile  administrației  publice  locale,  se  nominalizează  în  listele  anuale  de investiții  anexate  la

bugetul local.

CAPITOLUL IX 

Încetarea contractului de delegare a gestiunii

Art. 18.  (1) Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situații:

a)  la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea

acestuia în condițiile legii;

b) prin acordul părților;

c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către delegatar, cu

plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatarului;

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în

sarcina părții în culpă;

e)  la  dispariția,  dintr-o  cauză  de  forță  majoră,  a  sistemului  sau  în  cazul  imposibilității  obiective  a

delegatului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;
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f) în cazul falimentului/desființării delegatului;

g) în cazul în care delegatul nu obține licența de operator de la autoritatea competentă, i se retrage licența

sau nu este prelungită după expirarea termenului pentru care a fost acordată, prin reziliere de plin drept a

contractului.

(2) Contractul se consideră desființat de drept la solicitarea delegatarului, fără punere în întârziere și fără o

formalitate prealabilă în cazul în care delegatul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale.

CAPITOLUL X

 Forță majoră

Art.  19.   (1)  Niciuna  dintre  părțile  contractante  nu  răspunde  de  neexecutarea  la  termen  sau/și  de

executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului

contract  de  delegare  a  gestiunii,  dacă  neexecutarea  sau  executarea  necorespunzătoare  a  obligației

respective a fost cauzată de forță majoră.

(2)  Partea  care  invocă  forța  majoră  este  obligată  să  notifice  deîndată  celeilalte  părți  producerea

evenimentului,  precum  și  dovada  forței  majore  și  să  ia  toate  măsurile  posibile  în  vederea  limitării

consecințelor lui.

(3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să

își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să

pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XI

 Răspunderea contractuală 

Art. 20.   (1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de

delegare atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.

(2) Pentru neexecutarea în termen a obligațiilor stabilite în contract de către partea în culpă, se vor percepe

penalități de întârziere, în funcție de numărul de zile de întârziere.

(3) Pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în contract, partea în culpă se obligă să-și

ducă  la  îndeplinire  corespunzător  și  complet  obligațiile  stabilite  în  sarcina  sa,  potrivit  contractului,

suportând și riscul acestor obligații și asumându-și cheltuielile necesare ducerii lor la îndeplinire. 

Art. 21. Delegatul se obligă să administreze şi să exploateze obiectul delegării cu eficienţă maximă, pentru

a conserva şi dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului şi să despăgubească pe delegatar de

eventualele pagube produse din culpa sa.

Art. 22.  Delegatul îşi asumă toate riscurile ce decurg din exploatarea serviciului. Acesta este singurul

răspunzător faţă de terţi, de accidentele, stricăciunile şi daunele rezultate din această exploatare.

Art. 23.  Delegatul încheie poliţele de asigurare corespunzătoare ce sunt în sarcina sa.

Art. 24.  La expirarea termenului de delegare, delegatul este obligat să restituie, în deplină proprietate,

liber de orice sarcină, bunurile date spre delegare inclusiv investiţiile realizate de către delegatar.

Art. 25. Programul de investiții aferent domeniului public aflat în gestiune va fi promovat de delegatar în

limita surselor de finanţare.
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Art. 26. Delegatul este exonerat de răspunderea pentru întreruperea sau oprirea serviciului în următoarele

situaţii:

a) forţa majoră;

b) culpa delegatarului.

Art.  27.    Delegatul  va analiza  reclamaţiile  transmise  de utilizatorii  serviciului  şi  va  stabili  măsurile

adecvate, în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare.

Art. 28.  Consecinţele financiare ale acestor decizii sunt în sarcina delegatului, cu excepţia cazului de forţă

majoră, a altor cauze independente de voinţa delegatului sau când acestea rezultă dintr-o intervenţie a

delegatarului în contradicţie cu clauzele prezentului contract.

CAPITOLUL XII 

Litigii

Art. 29.  Litigiile de orice fel, provenite din executarea prezentului contract, în cazul în care nu se rezolvă

pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.

CAPITOLUL XIII 

Dispoziții finale

Art. 30. Modificarea prezentului contract de delegare se face numai prin act adiţional încheiat între părțile

contractante. 

Art. 31.  Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de delegare, cu

notificarea prealabilă cu 30 de zile a delegatului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau

local, după caz. În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, delegatul are

dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire. În caz de dezacord între delegatar şi delegat cu

privire  la  suma despăgubirii,  aceasta  va fi  stabilită  de către  instanţa  judecatorească  competentă;  acest

dezacord nu poate, în nici un caz, să permită delegatului să nu-şi execute obligaţiile contractuale.

Art.  32.  În cazul  în  care orice prevederi  ale  acestui  contract  devin discordante cu reglementările  sau

legislația națională sau din Uniunea Europeană, contractul va fi modificat.

Prezentul contract de delegare a gestiuni a fost încheiat în 2 exemplare.

Prezentul contract intră în vigoare în termen de 10 zile de la data semnării. 

      DELEGATAR, DELEGAT,

COMUNA SCÂNTEIA                   S.C.ROMOFFICD SRL
            Primar                   Aministrator
   ILIE GEORGETA                  STEFAN BALAN
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ANEXA 4 - BORDEROU cu valorile activităţilor de întreţinere/reparaţii/menţinere ale sistemului de
iluminat pentru menţinerea în parametrii proiectaţi ai sistemului de iluminat public.

Nr. crt Denumirea operatiilor UM Pret unitar 
fara TVA

1 Montare Ghirlande luminoase cu PRB buc buc
2 Demontare Ghirlande luminoase cu PRB buc buc
3 Montare Element decorative 2D/3D cu montare pe stalp buc buc
4 Demontare Element decorativ 2D/3D cu montare pe stalp 

buc
buc

5 Toaletare vegetatie In LEA h
6 Demontare corp de iluminat stradal cu PRB buc buc
7 Curatire dispersor corp buc buc
8 Reorientare aparat de iluminat buc buc
9 Refacere legaturi corp de iluminat stradal buc buc
10 Verificare corp de iluminat stradal buc buc
11 Inlocuire sursa sau bec aparat de iluminat cu LED buc buc
12 Inlocuit lampa completa cu PRB buc
13 Inlocuire intinzator buc buc
14 Inlocuire bratara de prindere pe stalp buc buc
15 Montare electrod de impamantare buc buc
16 Montare priza de pamant 1 electrod buc buc
17 Montare priza de pamant 3 electrod buc buc
18 Realizare manson derivatie jt trifazat buc buc
19 Realizare manson legatura jt trifazat buc buc
20 Inlocuit cablu tirant m m
21 Inlocuit element fixare cablu tirant buc buc
22 Realizare legaturi la stalp conectare/ deconectare buc buc
23 Verificare si deplasare defect ora h
24 Inlocuit siguranta MPR buc

25 Inlocuit siguranta fuzibila buc
26 Inlocuit siguranta automata buc
27 Montare/ inlocuire fotocelula buc
28 Realizare fundatie cutie de distributie buc buc
29 Montat contactor buc buc
30 Montat cutie de distributie cu comanda buc buc
31 Montat cutie protective stalp buc
32 Intretinere bloc de distributie, comanda, Reglare PAi buc
33 Inscriptionare stalp buc buc
34 Inlocuit consola < 1m buc buc
35 Inlocuit colier buc buc
36 Masurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant buc
37 Masuratori electrice buc h
38 Bransare/ debransare Pai buc buc
39 Montare stalp SPC 10001       buc
40 Montare stalp SPC 10002 buc
41 Montare stalp metallic cu 5m < 12m buc
42 Grup electrogen < 50 kVA -  functionare ore h
43 Asistenta tehnica ore h
44 Functionare uilaj PRB ore h
45 Transport km
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