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FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

Nr. 38 din 09.06.2022 

A. Introducere 
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Denumirea autoritatii contractante: Comuna Bulzestii de Sus 

CUI 4521400 

Adresa : Loc. Bulzestii de Sus, nr. 35, Comuna Bulzestii de Sus, Jud. Hunedoara  

Tel. 0254 682631, Fax 0254 682631 

Email : bulzestidesus@yahoo.com 

Surse de finantare: Program PNDR prin Asociatia Intercomunitara “Tara 

Zarandului" LEADER GAL si surse de la bugetul local. 
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Obiectul Contractului:   

Executie lucrari de constructii in cadrul proiectului “AMENAJARE CENTRU DE ZI 

PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN COMUNA BULZEȘTII DE SUS” 

Cod/coduri de Clasificare CPV: 

Cod CPV Principal: 45210000-2 Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2) 
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Estimarea valorii contractului si alegerea procedurii 

Potrivit bugetului indicativ totalizator al proiectului rezulta o valoare totala 

estimata de 412.874,00 la care se adauga tva, din care: 

Capitol Eligibil Neeligibil Total 

Cap. 1.2 Amenajarea 
terenului 

         9.853,59           9.853,59 

Cap. 4.1 Constructii 
si instalatii 

314.789,74 72.412,11 387.201,85 

Cap. 4.2 Montaj utilaj 
tehnologic 

 4.168,56 4.168,56 

Cap. 4.3 Utilaje, 
echipamente 
tehnologice si 
functionale care 
necesita montaj 

 11.650,00 11.650,00 

 
Total 

 
314.789,74 

 
98.084,26 

 
412.874,00 
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Total 412.874,00 lei fara tva, aceasta fiind valoarea care a stat la baza 

alegerii procedurii de atribuire, respectiv, achizitie directa. 

Procedura de atribuire aleasa – Achizitie directa. 

Modalitatea – on-line prin SICAP 

Procedura va consta în parcurgerea următoarelor etape: 

- Publicarea anunţului în secţiunea dedicată a web-site-ului Primaria Bulzestii de 

Sus.ro, la sectiunea achizitii publice – 7 zile incepand din 10.06.2022. 

- Vizitarea amplasamentului ziua 1-3 cu programare la dl. SUBA MIREL- ION.,           

tel. 0726 524731; 

- Postarea pe SICAP a valorii de ofertare;  

- Primirea ofertelor - data limita de depunere a ofertelor – ziua 7, ora 14.00,  

Plic sigilat la sediul  Loc. Bulzestii de Sus, nr. 35, Comuna Bulzestii de Sus, Jud. 

Hunedoara sau pe e-mail bulzestidesus@yahoo.com 

- Evaluarea ofertelor si comunicarea rezultatului procedurii – ziua 8; 

- Încheierea contractului cu prezentarea garantiei de buna executie. 

 

                                     B   Calificarea Candidatiilor/ ofertantilor 
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Documente care dovedesc eligibilitatea: 

1.  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. 

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de 

administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 

economic, si a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în 

cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul 

constitutiv; 

3. CUI - Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului, Certificat Constatator 

extins din care sa rezulte activitatea de constructii (vechime max.6 luni) 

4. Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea 

nr. 98/2016  

5. Declaratie privind neincadrarea in art. 164 din legea 98/2016 

6. Declaratie privind neincadrarea in art. 165 si 167 din legea 98/2016 



3 

 

7. Declaratia pe propria raspundere privind respectarea legislatiei in domeniile 

mediului, social si al relatiilor de munca, conditiilor de munca si protectiei muncii. 
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Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economica –

financiara:  

1. Fisa de informatii generale 

 

2. Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare,  

Certificat constatator pentru subantreprenori – daca este cazul. 

 
3. Fise de informatii privind experienta similara. Ofertantul trebuie să fi executat 
lucrări similare  în ultimii 5 ani, raportați la data-limită de depunere a ofertelor, în 
valoare cumulată de cel puțin 412.000. lei, fără TVA.  Se acceptă însumarea 
valorilor aferente lucrărilor executate în cadrul a maximum 5 contracte. 
Prin lucrări similare, se înțelege - lucrări de construire /reabilitare / 
modernizare/extindere clădiri cuprinse cel puțin în categoria de importanță C;  
 
4. Declaratie care contine informatii privind numarul dotarile specifice, utilaje, 
echipamente tehnice, mijloace de transport, pe care candidatul/ ofertantul se 
angajaza sa le utilizeze pentru indeplinira contractului. 
 
5. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu  in ultimile 12 luni al 

personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si 

pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de 

indeplinirea contractului. 

 

C.  Elaborarea Ofertei. 
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Limba de redactare a ofertei: limba romana. 
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Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limita de depunere a 

ofertelor. 
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Oferta elaborata de ofertant trebuie sa cuprinda: 

  1. Propunere tehnica – astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele 

prevazute in documentatia tehnica. Ofertantul are obligatia de a face dovada 

conformitatii produselor care urmeaza sa fie furmizate si puse in opera cu 

cerintele prevazute in caietele de sarcini.   

2. Propunere financiara – astfel incit aceasta sa furnizeze toate informatiile 
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solicitate cu privire la pret, tarif, precum si alte conditii financiare si comerciale 

legate de obiectul contractului de achizitie. Oferta se face in lei si nu se accepta 

oferte alternative. Ofertantii vor prezenta formularele de oferta financiara insotite 

de F1, F2, F3, F4, F5; Formulare C - liste consumuri de cantitati, 

3. Termen de executie 8 luni -  graficul de executie – 8 luni. 

4. Garantia oferita lucrarilor 36 luni 

  

D.  Garantia de participare si garantia de buna executie 
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1. Nu se solicita garantie de participare. 

 

2. Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara tva si s se 

va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificările și 

completările ulterioare. Garantia va fi eliberata in procent de 70% la terminarea 

lucrarilor si semnarea Procesului Verbal la terminarea lucrarilor, iar diferenta de 

30% la Receptia finala. Modalități de constituire: 

- instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt 

stat sau de o societate de asigurări, in condițiile legii 

- virament bancar  
- numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei)  
- prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale - suma inițială 
nu mai mică de 0,5 % din prețul contractului – se depune la deschiderea contului 
de trezorerie de buna executie. 
În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul 
are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, 
contractantul are obligația de a completa garanția în corelație cu noua valoare. 
 

 

E. Prezentarea Ofertei 
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Loc. Bulzestii de Sus, nr. 35, com.  Bulzestii de Sus Jud. Hunedoara   

Data limita pentru depunerea ofertei:  7 zile de la afisare anunt, pana la ora 14.00 

Nr. de exemplare: 1 original si 1 copie conform cu originalul, vor fi inregistrate, 

datate, stampilate, toate introduse in plic sigilat, pe care se marcheaza in mod 

vizibil datele de identificare ale ofertantiilor, sau scanat pe e-mail 

bulzestidesus@yahoo.com 

 

 F.  Deschiderea si evaluarea ofertelor. 

mailto:bulzestidesus@yahoo.com
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 Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului va fi:  

Pretul cel mai scazut. 

Ofertele vor fi deschise in ziua 8, la sediul beneficiarului,  ora 10.00.  

Verificarea ofertei, evaluarea, intocmnirea raportului de selectie si comunicarea 

rezultatului se face in aceasi zi. 

Ofertantul are dreptul sa fie prezent la deschiderea ofertelor in baza unei 

delegatii. 
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Durata de executie a contractului va fi de 8 luni de la emiterea ordinului de 

incepere.   

Semnarea  contractului  se va face la sediul beneficiarului – varianta atasata. 
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Valoarea supusa licitatiei este  412.874,00 lei  
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Contractul intre Beneficiar si Ofertant – varianta anexata, va fi incheiat in 2 

exemplare originale cate unul pentru fiecare parte. 

 

Listele de cantitati (Formularele F)  si documentatiile tehnice atasate prezentului anunt 

fac parte integranta din specificatiile tehnice. 

 Responsabil legal 

SUBA MIREL- ION 

 


