
Ne înregistrare anuntnr. 3633 din 08.10.2021

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Executie lucra
MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA ŞEPREUȘ, SATULDenumirea proiectului:

ŞEPREUŞ-PARȚIAL?
cv:
45316000-5 Lucrari de instalare de sisteme de iluminare si de semnalizare (Rev.2)
45310000-3 Lucrari de instalații electrice (Rev.2)
Descrierea proiectului:

Peniru a pune în aplicare acţiunea mai sus descrisă, beneficiarul-comuna Şepreuş, selecicază un operator
economie, care va executa lucrări conform caietului de sarcini şi a documentaţiei tehnice ataşate!
prezentului anunţ, operatorce va avea calitatea de contractant.

Valoarea maximă estimata fara TVA: 443,200 Lei

Conditi contract: Executantul se obligă să execute lucrarile [a standardele si/sau performantele prevazute de
Ieeislaia în domeniu, conform caietului de sarcini şi a documentaţiei tehnice ataşate.ISzile pentru executarea lucrărilor

: Ofenantii vor prezenta pana la termenul limita, în format print, semnal si stampila, la
sediul primariei comunei Şepreuş, propunerea tehnica si financiara, în plic sigilat.

A. Propunere tehnică
Cadru general:

-. Abordarea propusă pentru managementul riscurilor
- Gestionarea relației cu Autoritatea Contractantă
- Strategia utilizată de Oferant pentru prevenirea confictului de interese
-.. Prezentarea strategii anti-corupie ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției
.. Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Oferant şi terteți susţinătorii în legătură cu

executarea Contractului
-- Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Coniractului peniru asigurarea îndeplinirii oblizațiior din

domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obicezului Contractului
-- Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Conractului pentru asigurarea îndeplinirii oblizațiilor din

domeniul social şi al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului
Informaţii cu privire Ia evenuale modificări ale operatorului economic Ofertant

-- Modelul de contract asumat de cătreofertant,
-.. Cenifcatul constatator emis de O.N.R.C. din curesa reiasa domeniul de activitateal operatorului.

Obicetul contractului trebuiesaibă corespondent în codul CAEN din ceriicatul constatator emis de
ONRC

-. Declaraţie respectare privind neincadrare în situatiile prevazuteIa ar. 59si 60 Legea nr. 98/2016 privind
achiziţie publice

Propunerea tehnică se va elabora conform Caietului de Sarcini şi documentaţiei tehnice ataşate.

B. Propunerea financiară
Preţul va include toate activitățile stabilite precum şi cele implicite ce decurg din executarea contractului în

privința construcției, lestării şi finalizării lucrărilor. Acesta include toate responsabilităţi constructorului pentru,
instalaţiile de construcţie, forța de muncă, supravegherea, materialele, montajul, asigurările, profitul, costuri
indirecte, taxe, împreunăcu toate riscurile generate, răspunderi şi obligaţii ce decure din contract.
Propunerea financiară va cuprinde Formularul de ofertă şi Anexa la formularul de ofertă,

Se va prezenta Graficul fizic si valoric de executie al lucrarilor centralizat pe intreaga investitie, Acesta va [i

elaborat astfel încât Să cuprindă evidenţieze toate. categoriilor de lucrari,

Criterii adjudecare: Pretul celmai scazut
» Notă: departajarea se va face exclusiv în funcţie de preţşi nu prin cuantificarea altor elemente de

natură tehnică sau alle avantaje care rezultă din modul de indeplinireacontractului de către operatorii
economici în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri
financiare îmbunatăţite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor, caz În care contractul va fi atribuit
ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.



Garanţia de bună execuţi
Ofertantul declarat câştigător va constitui garanția de bună execuţie în cuantum de 5 *e din prețul contractului,
fră TVA.
Garanţia de bună execuție se va constitui în conformitate cu una din situaţiile prevăzute Ia art. 40 din Normel

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2006 privind achiziţiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016.
Garanţia de bună execuție se constituieîn termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de

achiziţie publică. Constituirea garanţiei de bună execuţie reprezintă condiție obligatorie pentru eliberarea,
ordinului de începere a lucrărilor. Garanţia de bună execuţie se constituie pe perioada cuprinsă între Ordinul de
începere a prestareaserviciilor/ execuţie a lucrărilorşi procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor şise
eliberează în conformitate cu prevederile art.42 alin. (4) din Normele aprobate prin HO nr. 395/2016.

Termen de garanție acordat lucrării: 24 luni pentru lucrările execulate și 60 luni pentru echipamente

Termen limita primire oferte: 13.10.2021

Persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:
- Pintean loan - Primar
-  Morgociu Ioan. Preşedinte comisie de evaluare
-  Zamir Dorina - Membru comisie de evaluare
-- Rosca Mihai - Membru comisie de evaluare
- Stana Onita - Membru comisie de evaluare
-- Mako Andras — Membru comisie de evaluare
-.Florin Valea / Centrul de Consultanţă Vest SRI Expert cooptat extem.
- Stana Elena — Membru de rezerva
= Veliciu loan — Membru de rezerva

Informatii suplimentare: Adresa la care se depune oferta: Primăria Comunei Şepreuş, Jud Arad, Strada
Rebeliunii Nr. 1, Termen 13.09.2021 ora 16.
Numarul de exemplare un original I(unu). Oferta se va depune intr-un colet sigilat, marcat cu adresa entității
contractante si cu inscripţia „A nu se deschide inainte de data 13.10.2021 ora 16” conform anunţului
publicitar. Coletul sigilat si marcat va contine2plicuri: - plicul nr.1: Propunere tehnica;=plicul nr-2: Propunere
financiara. Picurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumireasi adresa ofertantului. Ofetanţii au obligaţia
de'a numerota si de a semna fiecare paginaa ofertei, precum si de a anexaun opi al documentelor prezentate,
In cazul în care coletul nu este marcat corespunzător celorde mai sus autoritatea contractanta nu-siasuma nicio
responsabilitate pentru rătăcirea ofertei,
Pe langa propunerea tehnica si propunerea financiara solicitate, în afara ofertei sigilate se va prezenta
obligatoriu şi formularul Scrisoare de inaintare,

Oferta câştigătoare va [i incarcula în SEAP în termen de2 zile lucrătoare de la primirea răspunsului din partea
autorității contractante cu denumirea si cod cpv indicat si se va notifica si auoitatea contractanta cu privire la

postarea ofertei în SEAP.
Poziţia vin SEAPva avea următoarea denumire: Execuţie lucrări în cadrul proiectului” MODERNIZAREA.
ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA ȘEPREUŞ, SATUL ȘEPREUȘ-PARȚIAL”conform anunţului
publicitar nr.3633 din 08.10.2021


