
Nr înregistrare anunt nr. 5508 din 19.07.2022 

Tip anunt: Cumparari directe 

Tip contract: Executie lucrari   

Denumirea achizitiei:  Reparații interioare și amenajare curte Grădiniță PP local II Vinga 

 

CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 

Descrierea proiectului:  
Pentru a pune în aplicare acțiunea mai sus descrisă, beneficiarul-comuna Vinga, selectează un operator 

economic, care va executa lucrări de Reparații interioare și amenajare curte Grădiniță PP local II Vinga 

conform caietului de sarcini, operator ce va avea calitatea de contractant. 

 

Valoarea maximă estimata fara TVA: 200.000,00 Lei 

Conditii contract: Prestatorul se obliga sa execute lucrarile la standardele si/sau performantele prevazute de l                 

                                legislația în domeniu, conform caietului de sarcini. 

Durata contractului: termen maxim până la data de 31.12.2022 

 

      
Conditii participare: Ofertantii vor prezenta pana la termenul limita, in format printat, semnat si stampilat, la 

sediul primariei comunei Vinga, propunerea tehnica si financiara, în plic sigilat.  

A. Propunere tehnică 

- Prezentarea metodei proprii de execuție (descriere minim 1 pagină) 

- Modelul de contract asumat de către ofertant. 

- 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 

- Formular conflict de interese. 

- Garanția de bună-execuție se va constitui de către operatorul declarat căștigător, în cuantum de 

5% din valoarea contractului fara TVA. 

- Termen de execuție: maxim până la data de 31.12.2022 

- Termen de garanție oferit: minim 12 luni 

 

B. Propunerea financiară 

- Propunerea financiară va va conține prețul pentru executarea lucrărilor, video sub forma unui deviz 

financiar, ofertă care să respecte valoarea maximă alocată de către autoritatea contractantă. 

- Se vor prezenta formularele: F1, F2, F3, C7, C8, C9,  

  

             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.  

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. 



Termen de garanție acordat lucrării: 12  luni 

Termen limita primire oferte: 25.07.2022 

Persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: 

- Negrei Ioan - Primar 

- Silaghi Dumitru – Viceprimar       

- SUCIU OVIDIU                        Președinte comisie de evaluare 

- HANGA PETRU -                     Membru comisie de evaluare 

- GUBICS ANGELA                   Membru comisie de evaluare 

- Florin Valea – Consultant extern/ responsabil achiziții. 

Informatii suplimentare: Oferta se va depune la sediul Primariei Vinga, cu sediul în Loc. Vinga Str. Piața Sf. 

Treime nr 9 nr.1, judet Arad, tel. +40 0257460126, in plic sigilat, cu adresa de inaintare pana la data de 

25.07.2022 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 cu denumirea si cod cpv indicat si se va notifica si autoritatea 

contractanta cu privire la postarea ofertei in SEAP. 

 

 

 


