FISA DE DATE
„Amenajare intersectii in comuna Micesti, judetul Arges ”

Date contact beneficiar:

Comunicare

COD CPV
Cantitate estimata

Valoarea estimată – lei fara TVA
Durata contractului
Garanția de buna execuție
Oferta

Adresa poștală: Comuna Micesti, sat Micesti strada
Principala nr 72B, ,
Tel. +0248234002,
Email: primaria.micesti@yahoo.com,
Fax: +0248234002
Întrebările referitoare la prezenta procedura de achiziție
directa pot fi adresate pe adresa de e-mail a primăriei
primaria.micesti@yahoo.com răspunsurile urmând a fi
postate
pe
pagina
web:
http://www.comunamicesti.ro/informatiipublice/achizitii-publice/
45233222-1 Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
- intersectiile DC 227 A cu DJ 731 D, intersectie DC
227 cu DC 226 A, intersectie DC 227 cu DJ 731 D, se
vor executa a lucrari doar pe drumurle comunala,
(marcaje si semnalizare rutiera verticala) avand ca scop
fluidizarea traficului rutier. In zacul intersectiei dintre
DC 227 si DC 226A, se va realiza un limitator de viteza
din BAPC 16 pe DC 226 A.
- pentru amenajarea intersectiei dintre DJ 740 si
DJ 731D, se va realiza o imbunatatire a sistemului de
scurgere a apelor pluviale precum si un spatiu de 14
locuri de parcare care sa deserveasca obiectivele sociale
si economice din zona.
166 617 lei fara TVA
3 luni de la semnarea contractului
10% din valoarea fara TVA a contractului
Oferta va fi inregistrata in SEAP.
contractanta va selecta oferta din SEAP.

Autoritatea

Declaratie pe propria raspundere privind Se solicita a se prezenta “Declaratia pe propria raspundere
neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea
Legea 98/2016.
98/2016”.

Propunerea financiara va conține următoarele: Ofertantul va posta
în SEAP valoarea totală a
propunerii financiare, în conformitate cu prevederile art.
60, alin (2) din HG 395/2016.
Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei,
valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare,
toate şi orice costuri legate de:
- executia categoriilor de lucrari prevazute in listele de
cantitati, intocmirea instructiunilor de intretinere si
exploatare, toate lucrarile temporare necesare mentinerii

in functiune a sistemelor de alimentare cu apa si
canalizare existente pe toata durata executiei precum si
eventualele remedieri in perioada de garantie si orice
alte cheltuieli pana la receptia finala;
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în
opera a materialelor şi echipamentelor necesare
funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor
impuse prin caietul de sarcini.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua
în calcul eventualele deduceri, dacă sunt sub efectul
unei legi, toate cheltuielile pe care le implică
îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și marja
de profit.
Propunerea financiară va cuprinde următoarele:
1.
formularul de ofertă (formularul nr. 4); lipsa
formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv
lipsa actului juridic de angajare în contract;
2. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul
F1);
3. listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări
(formularul F3);
4. lista consumurilor de rezurse materiale (formularul
C6);
5. lista consumurilor cu mana de lucru ( formularul C7);
6. lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor
de constructii (Formular C8)
Formularele completate cu preţuri unitare şi valori,
devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate
pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în
vederea decontării.
Propunerea financiara va contine si graficul de plati
previzionat, in corel are cu graficul de lucrari.
La elaborarea acestui grafic se va tine cont de
urmatoarele conditii:
1) nu este prevazuta acordarea unui avans;
2) nu se deconteaza servicii/lucrari in avans;
3) se deconteaza doar materialele puse in opera;
4) termenele de plata sunt cele din contract.
Ofertantul are obligatia de a identifica solutiile
necesare astfel incat derularea contractului sa nu
sufere sincope in executie datorate situatiei sale
financiare.
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei,
respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;
Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al
conținutului pe toată perioada de valabilitate.
Propunerea financiară trebuie să se încadreze în
limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru

Criteriul de atribuire
Modul de prezentare a ofertei

îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în
propunerea financiară, a unui preț superior valorii
fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la
respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă
Prețul cel mai scăzut.
Documentele vor fi numerotate opisate si îndosariate.
Documentele vor fi prezentate in original, copie
conforma cu originalul sau legalizate. Limba de
redactare a ofertei este limba romana. Orice document
prezentat in alta limba va fi tradus de către un traducător
autorizat. Documentele vor fi înaintate la sediul
autoritatii contractante in plic închis cu mențiunea “A nu
se deschide înainte de ora 10:00 in data de 26.07.2019.”
Data limita de depunere a ofertei la Sediul Primariei
Comunei Micesti - Serviciul registratura este
25.07.2019 ora 15:00.

OFERTANTUL
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice
Subsemnatul …………………., reprezentant al ………………… în calitate de ofertant,
la procedura de atribuire directa pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca
obiect „Amenajare intersectii in comuna Micesti, judetul Arges ” 45233222-1 Lucrari de
pavare si de asfaltare (Rev.2), la data de 22.07.2019, organizată de Comuna Micesti, judetul
Arges, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în conflict de interese cu autoritatea
contractantă comuna Micesti.
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
Reguli de evitare a conflictului de interese
“ ART. 60
(1) Reprezintă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea
duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele, reglementate
cu titlu exemplificativ:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
persoanelor care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a
unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii
concrete că poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă
natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe
parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terţul susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de
conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt
soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu
persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de
achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în

cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura
de atribuire.
(2) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d), prin acţionar sau asociat semnificativ se înţelege
persoana care exercită drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10%
din capitalul social sau îi conferă deţinătorului cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot în
adunarea generală.”
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
OFERTANT
.................................................
(semnătură autorizată)
L.S.

