
Nriinregistrare anunt 3811 din 22.10.2024

Tip anunt: Cumparari directe

“Tip contract: Executie uerari
iei: Executie lucrari în vederea reslizarii obiectivului „Reparatii Gard Gradinita PN str.Calea

maziala Mihai Veliciu str.Primaria Veche nr-32Denumirea aci

Moneasa nr.38 si Reparatii Gard Scoala Gi

CPV: 4545831237 Lucrari de repari garduri (Rev2)

Descrierea proiectului: Se vor repara cele 3 garduri existente conform devizului atasat.

Valoarea estimata fara TVA: 31.933 lei

estatorul se obliga sa execute lucrarile la standardele si/sau performanlele prevazuteîn
documentația lehnică atașată.
Darata contractului: mavim lunide a ta transmiterii dispozitiei d începerea lucrărilor.

Canal participare:Oranvor prezenta pana 1 temeau limit, în ra pita, senat si stampila,1 sediu

amare comunei Şepre,documeniele de caliicare, propunerea tehnica si financiara

A. Documente decalificare:
9 elratie privind neincadrarea în prevederile an.60 din Legea nt.98/2016,

2. Deslaratie de respectare a condiilor de mediu, social ia relaţilorde muncă

7 "Oecteatu constatator emisde O.NLR.C.— din aresa reiasa domeniul de aaivitate al operatorului canon:

Cei oimieului uebuie să aibă corespondent în codul CAEN din ceiicaul constatator emis de

ONRC
B.. Propunere tehnică

Propunere mea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantulva demonstra <ă va executa toate
vucrrile prevăzute în devize:

-..- Modelulde contract asumat de către ofertant

C.. Propunerea financiară
"Propunerea financiarăva cuprinde următoarele:

- formularul de ofertă
2. Canualizatrul cu lucrările executate de asociaţi subcontractanți:

7 Formularul FI - centealizatorul eeltuclilor pe abieeiv.
2 pormularul 2—centrelizatorul ehetuililor pe categorii de lucrari, pe obiecte

7 Rormularul F3 listelecu cantitățide lucrări,pe categorii de lucrări



Formularul C6 sta consumurilor de resurse materiale

1. Formular C7 lista consumurilor cu mana de lucru
7... Formularul CB. lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii

7. Formularul C9 lista consumurilor privind transporarile

ii adjudecare: Pretul celmai scazut.
„Sona: devautajarea seva face exclusiv în fineţe de pre şi nuprin cuantificarea altor elemente de natură iehnică

Sote aaa care rezulta din modulde indeplinirea coniracului decătre operatorii economii în vederea deparairielea coniraetantă va slicia depunerea unar no propuneri inanciare îmbunatăţi ir operatorii economici

ete răspunsul or caz în care coniractuva fi atribuit ofertantului cre a prezentat prețcolmai scăzut,

Garanţia de bună execuție
Otertantul declarat câștigător va constitui garanția de bună exeguțe în cuantum de $

Bra TVA.

CEde buna cccuţie sevaconsti în conferite cuuna diniuți prevăzut1at 40 din Normalemetodele
Tian prevederilor eerioae atribuirea enircăuui de ahiziţe pubicăfcordului-cadr din Legeant 98/2006

privină achiziţie publice, aprobate prin HGnr. 395/2016,

Tavanţia dbuna xecaţi se constitue în termen de 5 zic lucrătoare de a data semnării contractului de

ie pubiic. Constituirea garanieide bună execuţie reprezintă condiție obligatie pentru liberrea ordinului de,

iz Pierrlr, Garsnţia de bună execuie e constiue pe perioadecuprinsăae Ordiul e începereaurl și

ncepa i veral e receAnal a erăis eliberează în conforiaecu prevederile arc 42 in.) din Normele

aprobate prin HG nr 395/2016

din pre contractului,

Categorie de importanță: Categoria D

Clasă de importanţi
“Termen de garanţie acordat lucrări
“Termen limita pri
Persoane cu func

- PINTEAN IOAN Primar
1. MORGOCIU IOAN — Viceprimar. Președinte comisie de evaluare

ii contractante:

2 ZAMFIR DORINA - Jurist Membru comisie de evaluare

2 STANA ONITA — Inspector Membru comisie de evaluare

7 VELICIUIOAN. - Inspector Membru corisie de evaluare

1 ROSCA MIHAI|= Ref urbanism Membru comisie de evaluare

tntormmatii suplimentare: Ofera seva depune la sediul Primarii Şepres, u sediul în SepreusSt: Pața Rebelii nr,
nod,00287356267, în ploii cu adresa de inaintare pana la datade 27.10.2021 ora 1600ili! 3Ai A Gtele depuse dupa ora 16:00 nu vor fi luate în considerare, Oferta câşigtoare vaf incarcata în SEAP în teren
de zile O eteare de a primirea raspunsului dinpartea autoritatii conuactznie cu denumirea si cod epv indicat si e va

morii și autoritatea contractanta cu privire la postarea ofertz în SEAP.


