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DATE INDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTĂ 

Denumire oficială: Comuna Vânători (Consiliul local Vânători)  CIF: 5902721 

Adresa: Strada Principală, nr. 51  Țară: România 

Tel: 0265761212    Fax: 0265761212   E-mail: vinatori@cjmures.ro  Punct(e) de contact: ce doriți   În atenția: ce doriți  

 

 

ANUNȚ 

 

Denumire contract                                                 Data limită depunere ofertă: 

AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ                                       08.04.2021 

 

Tip anunț                  Tip contract     Cod și denumire CPV                                       Valoare estimate      Caiet de sarcini                                

Cumparari directe      Lucrări               45213140-6 Lucrari de construcții de piețe        320.270,15 RON       Încărcați documentele 

transmise pdf 

 

Descriere contract 

Obiectul contractului: Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție: AMENAJARE PIAȚĂ LOCALĂ. 2. Valoarea estimate: 

320.270,15 fără TVA. 3. Liste de cantități: Listele de cantități sunt atașate în cadrul Caietului de sarcini ca anexe la Proiectul tehnic de 

execuție. 4. Ofertanții vor avea obligația respectării articolelor de deviz și a cantităților înscrise în Listele de cantități. Nu este permisă 

modificarea articolelor de deviz sau a cantităților. Toate articolele de deviz se vor citi ca avand cuprins în interiorul articolului toate 

materialele, manopera, utilajele și transportul necesar pentru punerea în opera a fiecărei lucrări din listele de cantitiăți. Ofertanții vor 

avea obigația completărilor Fișelor tehnice FT 1 și FT 2 cu specificațiile tehnice ofertate.   

 

Condiții referitoare la contract: 

Limba de redactare a ofertei: limba română. Perioada de valabilitate a ofertelor 90 zile. Prețul va fi exprimat în lei fără TVA. Prețul 

ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea prețului contractului. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului execuției de 

lucrări este prețul cel mai scăzut. La oferta de bază NU se acceptă oferte alternative. Perioada de garanție a lucrării este de minim 3-6 



luni. Coantumul garanție de bună execuție: 10% din valoarea contractului (fără TVA) constituită în condițiile legislației în vigoare. Plata 

lucrărilor se va face eșalonat în tranșe de plată. Termen de execuție a lucrărilor: maxim 6 luni de la emiterea ordinului de începere.  

Condiții de participare:  

Oferta depusă de operatorii economici, trebuie să cuprindă: a). Scrisoare de inaintare a ofertei – Formularul 1; b). Certificat/certificate 

constatoare ONRC – din care să reiasă faptul că ofertantul este autorizat pentru execuția lucrărilor conform datelor de intrare din 

Proiectul tehnic; c). Acord de asociere (se va depune numai dacă ofertantul depune oferta în asociere) – Formularul 2; d). Acord de 

subcontractare (se va depune numai dacă ofertantul are declarați subcontractanți) – Formularul 3; e). Declarație pe propria răspundere 

privind respectarea condițiilro de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă – Formularul 4; f). Formularul de ofertă tehnico-

financiară, inclusive listele de cantități – Formularul 5; Operatorii economici vor elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să 

furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și alte condiții financiare legate de obiectul contractului de achiziție 

publică.  

 

Criterii de atribuire:  

Prețul cel mai mic 

 

Informații suplimentare:  

Adresa la care se depune oferta: Comuna Vânători, sediul primăriei, Str. Principală, nr. 51. Data limită pentru depunerea ofertei: 08.04. 

2021 ora 14:00. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon/fax: 0265761212, e-mail: vinatori@cjmures.ro. Ofertele se 

vor depune în scris într-un singur exemplar semnate și ștampilate și o copie scanată pe CD.  

mailto:vinatori@cjmures.ro

