
Nrinregistrare anunt 3636 din 08.10.2021

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Executie lucrari
Denumirea achizitie: Executie lucreri în vederea realizarii obieativului „AMENAJARE TROTUARE DE BETON IN
COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD — Ftapa a doua ”

cp 3161-5 Lucrari de construii de trotuare (Rev2)

Deserierea proiect

Amenajarea trotuarelor se va face în concordanta cu caracteristicile functionat si intensitatea circulatiei pietonilor
 carucioarelor pentru copii, persoanelor cu handicap stabiliteîncadrul studiilor de circulatie a pietonilor.

tizarea „proieetarea și realizarea trotuarelor se prevad lucrarile necesare pentru dirijareasi siguranta
urilor de pietoni.

“Trotuarele se prevad în mod current pe o singura parte stanga sau dreapta ale strazilor paralelcu axa lor.

La strazile din localitatea Sepreus trotuarele sunt de regula separate de partea carosabila printr-o fasie libera

rezervata pentru amplasarea pomilor ;a instalațiilor subterane a stalpilor de iluminat public si de telecomunicatii
Trotuarele rurale investigate se incadreaza în categoria de importanta D (importanta redusa)si în clasa de

importanta IV(redusa)conferi Legii nr1071995 privind calitatea în constructi cu modiearile si completarile
r.166/1997 (anexa3) si HG nr.675103-07.2002 „privind modificarea si completarea1.

nr.766/1977 „referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construct

“Trotuarele din local
1a obiectivele admia

tea Sepreus are fac obiectul acestui Proiect tehmiezasigura circulati
rative socialeșide servieli ale comunei cat si Ia accesele riveranilor.

ietonala pentru accesul

“Trotuarele au o lungime de 2052 m_sisunt amplasate pe o parte a celor 9 strazi mentionate, iar latimea loreste de

100 n

Valoarea estimata fara TVA: 385.157,84 Lei

Conditii contract: Presarorul se obliga sa execute lucrarile Ia standardele si/sau performantele prevazute în

documentația lehnică atașată.
Durata contractului: maxim 6 luni de Ja data transmiterii dispozitiei de începerealucrărilor.

pare: Ofetantii vor prezenta pana la termenul limita, în formatprint, enunal si slampilat, la sediul

primariei comunei Şepreug, documentele de calificare, propunerea lenica si financiara,
A. Documente de califieare:

- Declaratie privind neincadrarea in prevederile ar.60 din Legea nr 98/2016,
-.-- Declaratie de respectare a condițiilor de mediu, socul şi al relailor de muncă
-.. Cenilicarul constatator emis de O.N.R C.—din care sa reiasa domeniul de activitate al operatorului economic.

Obiectul contractului trebue să aibă corespondent în codul CAEN din cenifieatul constatator emis de

ONRC
B. Propunere tehnică

=... Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantulva demonstra că va executa toate
Imrările prevăzute în documentaţie, cu respectarea tuturor prevederilor dn caieele de sarcini
prevăzute în proiecul tehnic:

= Modelul de contra asumat de către ofertant,

C.. Propunerea financiară
-.-Propunerea financiară va cuprinde următoarele:
- formularul de ofertă
-- Centalizaorul cu lucrările executate de asociaţi, subeontractanţi:
2. Formularul FI — cenuralizatorul cheleielilor pe obiectiv
-..- Formularul F2  ceniralizatorul cheltvililor pe categorii de lucrari, pe obiecte
=... Formularul F3 = listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări
2. Formularul FA listele cu cantitățile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări
-..- Formularul F5 = fişele tehnioe ale utilajelorȘi echipamentelor tehnologice inclusiv dotări
-..- Formularul F6 — raficul general de realizare a investiţiei



=. Formularul C6 — lista consumurilor de resurse materiale
=. Formular C7 lista consumurilor cu mana de lucru
-.. Formularul CB

—
lista consumurilor de ore de functionareautilajelor de constructii

=. Formularul C9 — lista consumurilor privind transporturile

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.
n Notă: departajarea se va ace exclusiv în faneţie de preț și nu prin cuantificarea alor elementede natură tehnică

sau ate avantaj care rezultă din modul de îndeplinirea conuraetului de către operatorii economici în vederea departajăii
ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatăţite iar operatorii economici
vor transmile răspunsul lor, caz în care conuractul va fi tribut ofertantului care prezentat prețul cel ma scăzut

Garanţia de bună execuţie
Oferlantul declarat câştigăror va constitui garanția de bună execuție în cuantum de 5 94

Bra TVA.
Garanţia de bună execuţie se va constitui în conformitate cu una din sitoaţile prevăzute Ia art. 40 din Normele metodologice
de aplicareaprevederilor refriloare la aribuirea contractului de achiziţie publieăfacordului-cadnu din Legea ne 98/2006,

privind achiziţie publice, aprobate prin HG nr. 395/2016.

Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de zile Iuertoare de 1 data semnării contractului de

achiziţie publică. Constituirea garanţie de bună execație reprezintă condiţie obligatorie pentru eliberarea ordinului de

începere a lucrărilor. Gerenţia de bună execuție se constitue pe perioada cuprinsă între Ordinul de începere a uerârilor şi
procesul-verbal de recepţie final a lucrărilor şi se eliberează î conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) din Normele

probat prin HG nr. 395/2016,

a din prețul contractului,

Categorie de import
Clasă de importanţă: IV

“Termen de garanție acordat lucrăi
“Termen limita primire oferte: ___

= PINTEAN IOAN- Primar
= MORGOCIU IOAN- Viceprimar. Preşedinte comisie de evaluare
- ZAMFIR DORINA - durist Membru comisie de evaluare
2 STANA ONITA - Inspector Membru comisie de evaluare,

- VELICIUIOAN. - Inspector Membru comisie de evaluare
2 ROSCA MIHAI. - Ref urbanism Membru comise de evaluare
Florin Valea Expert extem cooptat

Informatii suplimentare: Oferta se va depune Ia sediul Primariei Şepreuş, cu sediu în Şepreus Str Piaa Rebeliunii nr
judet Arad, tel. 0257356262, în plic sigilal,cu adresa de inaintare panala dala de 14.10.2021 ora 16,00 si va i valabil 30
de zile Ofertele depuse dupa ora 16:00 nuvor fi luale în considerare, Oferta câștigătoare va fi incarcata în SEAPîn termen

de 2 zile lucratoare de a primirea raspunsului din parea autoritatii contractante cu denumirea si cod epv indicat și se va
notificasi autoritatea contractanta cu privire la postarea ofertei în SEAP.


