
Nr. 35/29.10.2020
FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

pentru atribuirea contractului de achiziţie publică care are ca obiect Execuţie lucrări 
pentru proiectul „Construire capelă comuna Jebel -  Gară, loc. Jebel, jud. Timiş” şi 

„Construire capelă comuna Jebel -  Drumul Lieblingului, loc. Jebel, jud. Timiş”

SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

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

Denumire oficială: Comuna Jebel (Consiliul Local al Comunei Jebel)
Adresă: Jebel, Str. Principală, nr. 251, Judeţul Timiş
Localitate: JEBEL Cod poştal: 

307235
Ţara: ROMANIA

Punct(e) de contact: COMUNA JEBEL 
In atenţia Dl. Vatris Dan-Ciprian

Telefon: +40 256394500

E-mail: primaria.jebel@cjtimis.ro Fax: +40 256394015
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): http://www.primariajebel.ro 
Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informaţii pot fi obţinute la:
|  Punctul de contact menţionat anterior

Caietul de sarcini pot fi obţinute la:
I  http://www.primariaiebel.ro

Ofertele trebuie transmise la:
__________________________B La sediul autoritatii contractante

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor 

Zile: 6 (înainte de data limită de depunere a ofertelor)

1.2) TIPUL AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ACTIVITATEA PRINCIPALĂ 
(ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE)

□ Minister sau orice altă autoritate naţională sau □ Servicii publice generale
federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau □ Apărare
locale ale acestora □ Ordine şi siguranţă publică
□ Agenţie/birou naţional sau federal □ Mediu
□ Colectivitate teritorială □ Afaceri economice şi financiare
□ Agenţie/birou regional sau local □ Sănătate
□ Organism de drept public □ Construcţii şi amenajări teritoriale

□ Protecţie socială

mailto:primaria.jebel@cjtimis.ro
http://www.primariajebel.ro
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□ Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie 
europeană

■ Altele (precizaţi): unitate administrativ 
teritorială

□ Recreere, cultură şi religie
□ Educaţie
■ Altele (precizaţi): servicii publice 
locale

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor autorităţi contractante 
da □ nu ■

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II. 1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă
Execuţie lucrări pentru proiectul „Construire capelă comuna Jebel -  Gară, loc. Jebel, 
jud. Timiş” şi „Construire capelă comuna Jebel -  Drumul Lieblingului, loc. Jebel, jud. 
Timiş”

II. 1.2) Tipul contractului şi locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau 
de prestare a serviciilor

a) Lucrări ■ B) Produse
□

c) Servicii □

Executare ■
Proiectare şi executare □ 
Executarea, prin orice □ 
mijloace, a unei lucrări, 
conform cerinţelor specificate 
de autoritatea contractantă

Cumpărare
□
Leasing
n
închiriere
□
închiriere cu opţiune de 
cumpărare
□

0  combinaţie între 
acestea □

Categoria serviciilor: 
nr. □□
(Pentru categoriile de fservicii 
1-27, consultati anexa II la 
Directiva 2004/18/CE).

Locul principal de executare 
Comuna Jebel, Judeţul Timiş

Locul principal de 
livrare

Locul principal de prestare

Cod NUTS □□□□□□
Cod NUTS R0424 -  Timiş Cod NUTS □□□□□□

II. 1.3) Procedura implică 
Un contract de achiziţii publice ■

II.1.5) Descrierea succintă a contractului sau a achiziţiei/achiziţiilor
Execuţie lucrări pentru proiectul „Construire capelă comuna Jebel -  Gară, loc. Jebel, jud. 
Timiş ” şi „ Construire capelă comuna Jebel -  Drumul Lieblingului, loc. Jebel, jud. Timiş ”.
a) termenul până la care op.ec. pot transmite solicitările de clarificări/informaţii suplimentare 
este de 6 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor);
b) având în vedere termenul menţionat la pct. 1.1, în ceea ce priveşte termenul limită de 
răspuns al A.C. la solicitările de clarificări, A.C. va răspunde la solicitările de clarificări cu 
3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.



Obiectul contractului este reprezentat de Execuţia lucrărilor aferente obiectivelor de 
investiţie propuse prin proiectul „Construire capelă comuna Jebel -  Gară, loc. Jebel, jud. 
Timiş” şi „Construire capelă comuna Jebel-D rum ul Lieblingului, loc. Jebel, jud. Timiş”. 
Prin proiect se doreşte realizarea a două capele funerare cu regimul de înălţime P. Lista 
spaţiilor propuse:

Parter
- Sala pentru oficierea serviciilor funerare
- Cameră mortuară
- Cameră mortuară
- Magazie
- Grup sanitar
- Terasă 
Total

Suprafaţă (mp)
50.00
18.00 
18,00 
6,60 
6,60 

85,81 
99,20 mp

Valoarea estimată a obiectivului ce urmează a fi implementat este de 347.357,76 RON, 
fiind împărţită pe lini bugetare după cum urmează:
I.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială -  205,16 RON
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului -  322,12 RON
4.1. Construcţii şi instalaţii -  338.497,26 RON
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -  522,65 RON;
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj -  7.150,00 RON;
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier -  660,57 RON.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achiziţiile)
Obiect principal

45212360-7 - Lucrări de
construcţii de clădiri religioase

Vocabular principal

Obiect(e) suplimentar(e)

II.1.7) Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii 
publice (GPA) da □ nu ■

II.1.8) împărţire în loturi (pentru precizări privind loturile utilizaţi da □ nu

un singur lot unul sau mai multe loturi toate loturile
II. 1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative) da □ nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totală sau domeniul (inclusiv, după caz, toate loturile şi toate opţiunile)

După caz, valoarea estimată fară T.V.A. (numai în cifre): 347.357,76 RON 
Monedă: RON

1.3. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială -  205,16 RON_______



2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului -  322,12 RON
4.1. Construcţii şi instalaţii -  338.497,26 RON
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale -  522,65 RON;
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj -  7.150,00 RON;
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de ş a n tie r -660,57 RON.

sau intervalul: între şi 
Monedă:

II.2.2) Opţiuni {după caz) da □ nu ■ 
Dacă da, valoarea se va completa în mod obligatoriu numai ca interval valoric 
Dacă da, descrierea acestor opţiuni:
Dacă se cunoaşte, calendarul prevăzut de aplicare a respectivelor opţiuni: 
în luni: □□ sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului)

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Durata în luni: 10 sau în zile: □□□□ (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de 
începere a serviciilor sau lucrărilor)

II.4) AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

II.4.1. Ajustarea preţului contractului da □ nu ■

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI 
TEHNICE

III.l) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT

III .l.l)  Depozite valorice şi garanţii solicitate (după caz)
III.l.l.a ) Garanţie de participare da □ nu ■

III.l.l.b ) Garanţie de bună execuţie da ■ nu □

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 10% din valoarea contractului fără T.V.A.
Garanţia se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările şi 
completările ulterioare. Formularul nr. 1.

III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală -  19.2/ Măsura 1/6B „Dezvoltarea 
localităţilor rurale şi mic-urbane prin investiţii în infrastructura la scara mică, servicii de 
bază pentru populaţie şi investiţii asociate patrimoniului cultural şi natural”.

III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie 
contractul (după caz)



Asociere în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 98/2016 

Model orientativ -  Formular nr. 2

III. 1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale {după caz) 
da □ nu ■
III. 1.5. Legislaţia aplicabilă
a) Legea privind achiziţiile nr. 98/2016
b) Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor nr. 101/2016;
c) www.anap.gov.ro
H.G. 395/2016; Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; H.G. 766/1997 pentru 
aprobarea unor reguli privind calitatea în construcţii; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice; Legea nr. 265/2006privind  
aprobarea O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului; Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 
securităţii şi sănătăţii în muncă; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii; H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii; Standarde naţionale şi reglementări tehnice în domeniu.

III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE

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

Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii trebuie să prezinte la depunerea 
ofertelor:

• 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.

III.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 niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi 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 indeplinirea cerinţei, respectiv certificat constatator emis de ONRC, 
sau în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă la data depunerii 
ofertelor.

http://www.anap.gov.ro


III.2.2) Capacitatea economică şi financiară

III.2.3.a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională
Informaţii şi/sau nivel(uri) minim(e) necesare 
pentru evaluarea respectării cerinţelor 
mentionate

Modalitatea de îndeplinire

Experienţa similară

Ofertantul trebuie să fi executat lucrări 
similare duse la bun sfârsit în cadrul perioadei 
de 5 ani (perioada raportata la data limita de 
depunere a ofertelor) în valoare cumulata de 
cel puţin 340.000,00 lei, valoare care se poate 
demonstra prin însumarea valorilor lucrărilor 
executate la nivelul a maximum 3 contracte.

Prin lucrări similare se intelege prezentarea 
unei liste a lucrărilor realizate însoţite de 
certificate de bună execuţie pentru lucrări 
similare cu cele care fac obiectul contractului, 
respectiv lucrări de constructii civile.

Modalitatea de îndeplinire:
Următoarele documente justificative care 
probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate 
de către operatorii economici la data depunerii 
ofertelor:

- procesul-verbal de recepţie finală / procesul- 
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor / 
proces verbal pe obiect întocmite în condiţiile 
actelor normative care reglementează recepţia 
lucrărilor, care să ateste faptul că lucrările au 
fost executate în conformitate cu normele legale 
în domeniu şi că au fost duse la bun sfârşit şi/sau 
alte documente din care sa reiasa urmatoarele 
informaţii: beneficiarul, cantitatea (indicatori 
tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), 
perioada (inclusiv data încheierii contractului) 
şi locul execuţiei lucrărilor.

Ofertantul va prezenta pentru dovedirea 
experienţei similare certificări de bună execuţie 
/ documente prin care să se confirme executarea 
de lucrări similare, conţinând referiri la: 
beneficiarul contractului; tipul lucrărilor 
executate; perioada în care s-a realizat 
contractul; valoarea contractului pentru cele 
mai importante lucrări;

Capacitatea tehnică şi/sau profesională a 
operatorului economic poate fi susţinută în 
conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.

Se va depune şi angajamentul ferm al terţului 
susţinător/ angajamentele ferme ale terţilor 
susţinători prin care se dovedeşte că ofertantul 
va avea acces în orice moment la susţinerea 
terţului (Formular nr. 3)

Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă, 
prezentând documente justificative, după caz, 
faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea 
îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin



precizarea modului în care va interveni concret, 
pentru a duce la îndeplinire respectivele 
activităţi pentru care a acordat susţinerea, tie 
prin identificarea resurselor tehnice şi 
profesionale pe care le va pune la dispoziţie 
ofertantului (descriind modul concret în care va 
realiza acest lucru).

Totodată, prin angajamentul ferm, terţul/terţii 
se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod 
solidar cu ofertantul pentru executarea 
contractului de achiziţie publică.
Răspunderea solidară a terţului/terţilor 
susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia 
neîndeplinirii de către acesta/aceştia a 
obligaţiilor de susţinere asumate prin 
angajament.

Cerinţa 2:

Informaţii privind partea din contract pe care 
operatorul economic are, eventual, intenţia 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 (se va completa -  
Formularul nr. 4).

Se vor prezenta şi acordul/acordurile de 
subcontractare (Formular 4).

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii

III.2.4) Contracte rezervate {după caz) da □ nu ■
Contractul este rezervat unor ateliere protejate 
□
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forţei de muncă protejate
□

III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii da □ nu ■ 
Dacă da precizaţi actele cu putere de lege şi actele administrative aplicabile:
După caz, menţionaţi care profesie (concurs de soluţii)

III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările da □ nu ■
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea_______________



SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ 

IV .l) PROCEDURA

1V.1.1) Tipul procedurii şi modalitatea de desfăşurare 
IV. 1.1.a) Modalitatea de desfăşurare a procedurii de atribuire 
Offline On line 
■ □

IV .l.l.b ) Tipul procedurii 
Licitaţie deschisă □
Licitaţie restrânsă □
Licitaţie restrânsă accelerată □
Justificare pentru alegerea licitaţiei accelerate:
Procedura simplificată □
Negociere □
Au fost deja selectaţi candidaţi 
da □ nu □
Dacă da, indicaţi numele şi adresa operatorilor economici selectaţi deja în secţiunea VI.3) 
Informaţii suplimentare 
Negociere accelerată □
Justificare pentru alegerea negocierii accelerate:

Dialog competitiv □
Concurs de soluţii □
Deschis □ Restrâns □
Numărul de participanţi estimat □□□ sau numărul minim □□□
/ numărul maxim □□□
Cumpărare directă atribuită prin intermediul SEAP ■
IV. 1.2) Limitarea numărului de operatori economici invitaţi să prezinte oferte sau să 
participe
(,licitaţie restrânsă şi negociere, dialog competitiv)
Număr de operatori economici preconizat □□□
sau Număr minim preconizat □□□ şi, după caz, număr maxim □□□_______________________
IV.1.3) Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al
dialogului (negociere, dialog competitiv)
Aplicarea unei licitaţii care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul 
soluţiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate 
da □ nu □

serviciilor respective -



IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE/CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR 
(concurs de soluţii)

IV.2.1) Criterii de atribuire (după caz, bifaţi rubrica sau rubricile 
corespunzătoare sau enumeraţi criteriile de atribuire în cazul contractului de 
concesiune, respectiv criteriile de evaluare a proiectelor în cazul concursului 
de soluţii)
Cel mai mic preţ 
■

IV.2.2) Se va organiza o licitaţie electronică dan nu ■

IV.2.3. „Numele participanţilor deja selectaţi (în cazul unui concurs de 
soluţii restrâns)”

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE 

IV.3.1) Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea contractantă {după caz)

IV.3.2) Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind acelaşi contract 
da □ nu □
Dacă da,
Anunţ de intenţie □ Anunţ despre profilul cumpărătorului □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Alte publicări anterioare (după caz) □
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Numărul anunţului în JO: □□□□/S □□□-□□□□□□□ din □□/□□/□□□□ (zz/ll/aaaa) 
Anunţ de intenţie
Numărul şi data publicării în SEAP

IV.3.6) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta/candidatura/proiectul sau 
cererea de participare __________________________________________________________
ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK 
SL FI SV

□ □ □
Altele:

Moneda în care se transmite oferta financiară (în cazul procedurilor online sau offline cu etapa 
finală de L.E.)

IV.3.7) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta
durata în luni: □□□ sau în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)

IV.3.8) Recompense şi juriu (în cazul unui concurs de soluţii)



IV.3.8.1) Se va acorda una sau mai multe prime 
da □ nu □
Dacă da, numărul si valoarea primelor care urmează să fie acordate (după caz)

IV.3.8.2) Detalii privind plăţile către toţi participanţii {după caz)

IV.3.8.3) Contracte atribuite în urma concursului: Contractele de servicii atribuite în 
urma concursului vor fi atribuite câştigătorului sau unuia dintre câştigătorii concursului 
da □ nu □

IV.3.8.4) Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă/entitatea 
contractantă

da □ nu □_____________________________________________________________________
IV.3.8.5) Numele membrilor juriului selectaţi (după caz)_______________________________

IV.4. PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice______________ _______________________

Propunerea 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. Graficul de execuţie;

3. - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;
- Listele cu cantităţile de lucrări, fişele tehnice; extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj 
şi transport, fără valori;

4. Declaraţie privind termenul de garanţie acordat lucrărilor executate.
Termenul de garanţie solicitat este de 36 luni de la încheierea ..Procesului verbal de recepţie 
la terminarea lucrărilor ” fără obiecţii;

5. Propuneri privind clauzele contractuale şi/sau declaraţie privind acceptarea clauzelor 
contractuale -  Formular nr. 9 sau modelul de contract de lucrări -  Formularul nr. 8.

6. Ofertantul (ofertant unic, asociaţi, subcontractanţi) vor 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 (Formularul nr. 6).

Informaţii detaliate privind reglementările care simt în vigoare la nivel naţional şi 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/lesislatie/lesislatie.html.__________

http://www.inspectmun.ro/lesislatie/lesislatie.html


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/suest/lesislatie.

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obţine datele necesare pentru elaborarea 
ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorităţii Contractante.
Planificarea vizitei se va face la tel: 0256394015, e-mail: primaria.jebel@cjtimis.ro. 
Potenţialii ofertanţi care intenţionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmita cu cel 
puţin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin 
care îşi anunţă intenţia de a participa la vizită.
Participanţii la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea 
efectuării vizitei.

Atentie: Nu se ofertează dotările!!!

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului nr. 5.

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 şi va conţine 
următoarele formulare:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;
- listele cu cantităţile de lucrări, fişele tehnice; extrasele de resurse materiale, manoperă, utilaj 
şi transport, cu valori.

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 p o tfi diponibilizate conduce la respingerea 
ofertei ca ftin d  inacceptabilă.

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei
Vor fi acceptate numai ofertele depuse la sediul autoritatii contractante, termenul limita de 
depunere al ofertei fiind data de 18.11.2020, ora 12:00.

Operatorul economic trebuie să elaboreze oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia 
de atribuire şi să indice în cuprinsul acesteia care informaţii din propunerea tehnică şi/sau 
propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate 
intelectuală (Formular nr. 7).

http://www.anpm.ro/web/suest/lesislatie
mailto:primaria.jebel@cjtimis.ro


SECŢIUNEA VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

V I.l) CONTRACTUL ESTE PERIODIC {după caz) 
da □ nu ■

Dacă da, precizaţi perioadele estimate de publicare a anunţurilor viitoare:

VI.2) Contractul/Concursul se înscrie într-un proiect/program finanţat din fonduri 
comunitare da ■ nu □

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală -  19.2/ Măsura 1/6B „Dezvoltarea 
localităţilor rurale şi mic-urbane prin investiţii în infrastructura la scară mică, servicii de 
bază pentru populaţie şi investiţii asociate patrimoniului cultural şi natural”.
Tipul de finanţare:
Cofinanţare □
Credite externe cu garanţia statului □
Fonduri europene ■
Alte fonduri. □

VI.3) ALTE INFORMAŢII {după caz)

Interacţiunea cu ofertanţii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfăşura după 
următoarele reguli:
Reguli de comunicare şi transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitoare la prezenta 
documentaţie de atribuire şi răspunsurile la acestea se vor adresa prin fax, poştă, email sau prin 
depunere la sediul autorităţii contractante.
Comisia de evaluare va analiza şi verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor de 
participare, propunerii tehnice si al propunerii financiare.
In urma finalizării etapelor prevăzute mai sus, 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 vederea 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.


