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IN S T R U C Ţ IU N I P E N T R U  O F E R T A N T I

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică care are ca obiect Execuţie lucrări 
pentru obiectivul de investit» „Amenajare platforma, parcari si accese, şcoala, grădiniţă, 

cresa, sala de sport in comuna Jebel, judeţul Timiş”

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

LI) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficială: Comuna Jebel (Consiliul Local al Comunei Jebel)
Adresă: Jebel, Str. Principală, nr. 251, Judeţul Timiş, Cod poştal: 307235, ROMÂNIA 
Persoana de contact: Iorgovan Dan Mircea -  Responsabil achiziţii*

Tel: 0722798084 
E-mail: contact@primariaieheJ.rn 
Fax: +40 256394015
Adresa de internet: http://www.primariajebel.ro 
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro 
Alte informaţii pot fi obţinute la:

|  Punctul de contact menţionat anterior

Ofertele trebuie transmise la:
|  La sediul autoritatii contractante sau

|  Email: contact@primariajebel.ro

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor
Zile: 2 (înainte de data limită de depunere a ofertelor)

1.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE

^  Unitate administrativ teritoriala;

1.3) ACTIVITATEA PRINCIPALĂ

^  Servicii publice locale;

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
11.1) DESCRIERE
11.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă

^  Execuţie lucrări pentru obiectivul de investitii „Amenajare platforma, parcari si accese, 
şcoala, gradimta, cresa, sala de sport in comuna Jebel, judeţul Timiş”;
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II.1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor

■S Lucrări -  Executare;
•S Locul principal de executare -  Comuna Jebel, Judeţul Timiş;
■S Cod NUTS R0424 -  Timiş;
■S Achiziţie directa;

II. 1.3) Procedura implică

■S Un contract de achiziţii publice ■

II. 1.4) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei

Obiectul contractului este reprezentat de Execuţia lucrărilor aferente obiectivului de 
investiţie propus prin proiectul „Amenajareplatforma, parcari si accese, şcoala, grădiniţă, cresa, 
sala de sport in comuna Jebel, judeţul Timiş”.

Prin documentaţie se prevăd lucrări necesare pentru amenajarea cailor de access rutiere, a 
parcarilor pentru personalul didactic si pentru părinţi, respectiv o platforma pentru evenimente in 
incinta scolii, grădiniţei, cresei si a sălii de sport din localitatea Jebel, astfel:

Structura rutiera:
- 5,00 cm strat de uzura din beton asfaltic din B.A. 16;
- 15,00 cm strat de fundaţie superior din piatra sparta amestec optimal;
- 20,00 cm strat de fundaţie inferior din balast;
- 15,00 cm strat de forma din balast pentru straturi anticapilare.

Perioada de sarantie pentru lucrare: 60 luni.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)

■S 45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri (Rev. 2);

II. 1.6) Valoare estimata

Valoarea estimată fără T.V.A.: 449.000,00 RON, conform deviz general. 
Monedă: RON

Accese:
- latime parte carosabila
- panta transversala
- încadrare bordure 
Parcari pentru autovehicule:
- lungime loc parcare
- latime loc parcare
- panta transversala a trotuarului

4,00 m;
2,5%;
10X15 cm fundaţie beton C25/30;

6,00 m; 
2,50 m; 
2,5%;

4.1. Construcţii şi instalaţii aferente acestora -  449.000,00 RON.



Modificarea contractului de achiziţie publica, pe durata perioadei de valabilitate se face inrrrcu prevederne 221 ̂  ̂  - w™* cu m o d » » *  si ^ 1̂

Modificarea contractului de achiziţie publica, pe durata perioadei de valabilitate, altfel decât in 
condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare se 
se va face prin orgamzarea unei noi proceduri de atribuire, cu respectarea legislaţiei in vigoare’.

II. 1.7) împărţire pe loturi:

^  Nu;

II.2) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

*' Durata in luni: 2 (de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor);

SECŢIUNEA in: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE

III.l) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

111.1*1) DePOzite valorice şi garanţii solicitate

^  Garanţie de bună execuţie: Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din
40 TVA; Garanţia se va constitui în conformitate cu art. 39 si art.
au din IU j . nr. 395/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

iau, Principalele modali,ă,i de fma„,are şi plată ?i/san trimitere la dispoziţiile relevante

Bugetul local;
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'  Asociere în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 98/2016: Model orientativ -  Formular

III.1.4.) Legislaţia aplicabilă

-  Legea privind achiziţiile nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare-
Legea privind remediile si căile de atac în mnterîo r/o / - / ’

publică, a contractelor sectoriale ii n rn , , , atribuire a contractelor de achiziţie

^mttestaţidor'nr. ^  furtcftonareaC(^m ift^ufN aţional de ^oluponar^a

referitoare L Z Z Z T n t r a ^ T l  a T l "  ^  » p e r i l o r
achiziţiile nr. 9S/2016, cu modificările si co m tfltlik u h eriZ Z  ^  ^  ^  PrMnd
- www.anaD.eov.rn- ’

- Legea nr. 10/199, privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;



- H. G. nr. 766/1997pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in cons truc t ii-
- Legea 50/1991;
- H.G. nr. 907/2016;
- Standarde naţionale si reglementari tehnice în domeniu.

IH.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situaţia personală a operatorilor economici, inclusiv cerinţele referitoare la 
înscrierea în registrul comerţului sau al profesiei:

111.2.1.a) Situaţia personală a candidatului sau ofertantului:
Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii trebuie să prezinte:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, 
taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc ) la 
momentul prezentării;

^  cazierul judiciar al operatorului economic şi 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 în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul 
constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

^  Declaraţie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016 cu 
modificările si completările ulterioare: Model orientativ -  Formular nr. 2.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul autoritatii contractante, a celor cu putere de 
reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicaţi in 
procedura din partea acestuia din urma sunt: Vatris Dan Ciprian -  Primar; Petrus Teodor -  
Vicepnmar; Bogdan Nicoleta -  Contabil; Cuvejdian Adrian -  Secretar; Iorgovan Dan Mircea -  
Preşedinte comisie de evaluare; Filip Marius -  Membru comisie de evaluare; Dirina Simona- 
Amsoara -  Membru comisie de evaluare; Mindrila Cristina-Eugenia -  Furnizor servicii auxiliare.

111.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 
condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit că 
nu se află în mciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum si faptul că are 
capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinţei: se vor depune documentele 
justificative care probeaza îndeplinirea cerinţei, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau 
in cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în tara de rezidenta

III.2.2.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională

S  Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia 
să o subcontracteze:

Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze 
şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi: Model orientativ -  Formularul nr. 3. Se 
va prezenta şi acordul/acordurile de subcontractare.



SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare 

IV .l.l.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire

^  Online;

IV .l.l.b) Tipul de atribuire
^  Achiziţie directa;

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 

IV.2.1) Criterii de atribuire

S  Cel mai mic preţ ■

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta:

S  Limba în care poate fi redactată oferta: romana;

IV.3.2) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta:

S  durata în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor);

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunei ea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevăzute în fişa de date 
a achiziţiei şi în caietul de sarcini şi va include cel puţin următoarele secţiuni:

1. Metodologia de lucru propusă pentru realizarea contractului;
2. Declaiaţie privind termenul de garanţie acordat lucrărilor executate;
Termenul de garanţie solicitat este de 60 luni de la încheierea ..Procesului verbal de recentie la 
terminarea lucrărilor” fără obiecţii (Model orientativ -  Formular nr. 4);
3. Propuneri privind clauzele contractuale şi/sau declaraţie privind acceptarea clauzelor
contractuale: Model orientativ -  Formular nr. 6 sau modelul de contract de lucrări -  Formularul 
nr. 5;

4. Ofertantul (ofertant unic, asociaţi, subcontractanţi) va prezenta o declaraţie pe proprie
răspundere din care să reiasă că se vor respecta condiţiile de mediu, sociale şi cu privire la relaţiile
de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări (Model orientativ -  Formularul 
nr. 7);



Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional si se referă la 
condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot obţine de la 
Inspecţia Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.htmi.
Informaţii privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de 
mediu, se pot obţine de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau de pe site-ul: 
http://www.anpm.ro/web/guest/Iegislatie.
5. Ofertantul (ofertant unic, asociaţi, subcontractanţi) va prezenta o declaraţie pe proprie
răspundere privind respectarea condiţiilor din documentaţie de atribuire: Model orientativ -  
Formular nr. 8.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului nr. 9.

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în 
contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul toate cheltuielile pe care le implică 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi marja de profit.
Propunerea financiară va conţine, pe lângă formularul de ofertă, şi centralizatorul cu lucrările 
executate de asociaţi, subcontractanţi, dacă este cazul.

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor si va conţine 
următoarele formulare:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, cu valori;
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte, cu valori;

valori'6 CU Cant‘tăţile dC 1UCrăr' ; extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj şi transport, cu

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de 
valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot f i  
disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, 
a unui preţ superior valorii fondurilor ce pot f i  diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca 
fiind inacceptabilă.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei

Vor ti acceptate numai ofertele depuse la sediul autoritatii contractante, termenul limita de 
depunere al ofertei fiind data de 08.12.2021, ora 13:00. Ofertele se depun:

^  la sediul autoritatii contractante: localitatea Jebel, Str. Principală, nr. 251 Judeţul Timiş 
Cod poştal: 307235, ROMÂNIA;

sau
^  pe e-mail: contact@ prim ariaiebel.ro.

Oferta va cuprinde:
^  Documente de calificare;
^  Propunere tehnica;
S  Propunere financiara.

Ofertantul va incarca in catalogul electronic (SEAP) propunerea financiara, pana cel târziu la data 
limita de depunere a ofertelor. Se va menţiona denumirea obiectivului de investitie, respectiv
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„Amenajare platforma, parcari si accese, scoală, grădiniţă, cresa, sala de sport in comuna Jebel, 
judeţul Timiş”, precum si codul CPV: 45233120-6 Lucrări de construcţii de drumuri.

Operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia 
dc atribuire şi să indice în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau 
pi opune) ea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală (Model orientativ -  Formular nr. 10).

SECŢIUNEA V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

V .l) ALTE INFORM AŢII

Comisia de evaluare va analiza şi verifica fiecare ofertă din punct de vedere al documentelor de 
calificare, tehnice propuse, iar ulterior din punct dc vedere al aspectelor financiare pe care le 
implica.

In urma finalizării, autoritatea contractantă va întocmi raportul procedurii şi va comunica rezultatul 
atribuirii fiecărui ofertant participant.

Departajarea:

In cazul în care există mai multe oferte cu preţuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel;
- departajarea se va face exclusiv în funcţie de preţ şi nu prin cuantificarea altor elemente de 
natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către 
operatorii economici;

în vede/ ea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi 
propuneri financiare îmbunătăţite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic 
închis caz în care contractul va f i  atribuit ofertantului care a prezentat preţul cel mai scăzut.

iprian


