
Nr.inregistrare anunt  3974  din 09.11.2022  
 

Tip anunt: Cumparari directe 
 

Tip contract: Executie lucrari 

Denumirea achizitiei: Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului „AMENAJARE TROTUARE DE BETON IN 

COMUNA SEPREUS, JUD.ARAD – Etapa a treia” 

CPV:  45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2) 

Descrierea proiectului: 

   Amenajarea trotuarelor se va face in concordanta cu caracteristicile functionale si intensitatea circulatiei pietonilor , a 

carucioarelor pentru copii , persoanelor cu handicap , stabilite in cadrul studiilor de circulatie a pietonilor. 

   La sistematizarea ,proiectarea si realizarea trotuarelor se prevad lucrarile necesare pentru dirijarea si siguranta circulatiei 

fluxurilor de pietoni. 

   Trotuarele se prevad in mod curent pe o singura parte ,stanga sau dreapta ale strazilor paralel cu axa lor. 

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

amplasarea pomilor , a instalatiilor subterane , a stalpilor de iluminat public si de telecomunicatii. 

 Trotuarele rurale, investigate se incadreaza in categoria de importanta D,(importanta redusa) si in clasa de importanta 

IV(redusa) conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii ,cu modificarile si completarile ulterioare si a 

H.G.nr.766/1997 (anexa 3) si HG nr.675/03.07.2002 ,privind modificarea si completarea H.G. nr.766/1977 ,referitoare la 

aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii. 

 Trotuarele din localitatea Sepreus , care fac obiectul acestui Proiect tehnic,asigura circulatia pietonala pentru accesul la 

obiectivele administrative ,sociale si de servicii ale comunei , cat si la accesele riveranilor. 

  Trotuarele au o lungime de 1512 ml_ si sunt amplasate pe o parte a celor 6 strazi mentionate , iar latimea lor este de 0,75  m. 
   
    Valoarea estimata fara TVA: 233.826 ,50 Lei 

Conditii contract: Prestatorul se obliga sa execute lucrarile la standardele si/sau performantele prevazute în 
documentația tehnică atașată. 
 

Durata contractului: maxim 8 luni de la data transmiterii dispozitiei de începere a lucrărilor. 
 

Conditii participare: Ofertantii vor prezenta pana la termenul limita, in format printat, semnat si stampilat, la sediul 
primariei comunei Șepreuș, documentele de calificare, propunerea tehnica si financiara. 

A.   Documente de calificare: 

-     Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea nr.98/2016 
-     Declaratie de respectare a condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă 
- Certificatul constatator emis de O.N.R.C. – din care sa reiasa domeniul de activitate al operatorului economic.  

Obiectul contractului  trebuie să aibă corespondent în  codul CAEN din  certificatul constatator emis de 
O.N.R.C 

B.   Propunere tehnică 

-     Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa toate 
lucrările prevăzute în documentație, cu respectarea tuturor prevederilor din caietele de sarcini 

prevăzute în proiectul tehnic; 

-     Modelul de contract asumat de către ofertant. 

C.   Propunerea financiară 

-     Propunerea financiară va cuprinde următoarele: 

-     formularul de ofertă 
-     Centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți; 
-     Formularul F1 – centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 
-     Formularul F2 – centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte 
-     Formularul F3 – listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări 
-     Formularul F4 – listele cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări 
-     Formularul F5 – fișele tehnice ale utilajelor și echipamentelor tehnologice inclusiv dotări 

-     Formularul F6 – graficul general de realizare a investiției 
 

 

 



 

 

 

-     Formularul C6 – lista consumurilor de resurse materiale 
-     Formular C7 – lista consumurilor cu mana de lucru 
-     Formularul C8 – lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii 
-     Formularul C9 – lista consumurilor privind transporturile 

 
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut. 

•           Notă: departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică 
sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici în vederea departajării 
ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunatățite iar operatorii economici 
vor transmite răspunsul lor, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut. 

 

Garanția de bună execuție 

Ofertantul declarat câștigător va constitui garanția de bună execuție în cuantum de 5 % din prețul contractului, 

fără TVA. 
Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu una din situațiile prevăzute la art. 40 din Normele metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2006 
privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr. 395/2016 și HG 375/2022. 

Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de 
achiziție publică. Constituirea garanției de bună execuție reprezintă condiție obligatorie pentru eliberarea ordinului de 
începere a lucrărilor. Garanția de bună execuție se constituie pe perioada cuprinsă între Ordinul de începere a lucrărilor și 
procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor și se eliberează în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (4) din Normele 
aprobate prin HG nr. 395/2016. 

 
Categorie de importanță:  Categoria D 
Clasă de importanță: IV 
Termen de garanție acordat lucrării: 12 luni 
Termen limita primire oferte: 17.11.2022 

Persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: 

-     PINTEAN IOAN - Primar 

-     MORGOCIU IOAN – Viceprimar      

 

-      ROSCA MIHAI    ref.urbanism       -  Președinte comisie de evaluare 
-     ZAMFIR DORINA  -  Jurist                Membru comisie de evaluare 
-     STANA ONITA  – Inspector            Membru comisie de evaluare 
-     VELICIU IOAN   - Inspector              Membru comisie de evaluare 
-      STANA IOAN    - Consilier primar   - Membru comisie de evaluare  

-     Florin Valea – Expert extern cooptat 
Informatii suplimentare: Oferta se va depune la sediul Primariei Șepreuș, cu sediul în Șepreus Str. Piața Rebeliunii nr.1, 
judet Arad, tel. 00257356262, in plic sigilat, cu adresa de inaintare pana la data de 17.11.2022   ora 16,00 si va fi valabil 30 

de zile. Ofertele depuse dupa ora 16:00 nu vor fi luate in considerare. Oferta câștigătoare va fi incarcata in SEAP in termen 
de 2 zile lucratoare de la primirea  raspunsului din partea autoritatii contractante  cu denumirea si cod cpv indicat si se va 
notifica si autoritatea contractanta cu privire la postarea ofertei in SEAP. 

 

     


