ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TISMANA
Nr. 14701/08.11.2021

INVITATIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna ofertă la
procedura organizată pentru atribuirea prin achizitie directa a
contractului de lucrari – „ Servicii de deszăpezire”
Obiectul contractului: Orașul Tismana intenționează să achiziționeze Servicii
de deszăpezire, respective de curățire mecanică a zăpezii de pe drumuri și străzi și
Împrăștiere manual a materialului antiderapant, pe următoarele loturi:
Lot 1 Topești-Gornovița-Vîlcele;
Lot 2 Tismana-Vînăta-Pocruia-Celei;
Lot 3 Sohodol-Racoți-Costeni-Isvarna.
Codul CPV: 90620000-9
Sursa de finanţare: bugetul local
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de servicii
Durata contractului: contractual încetează la 31.03.2021
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.
Data limită pentru depunerea ofertei: 12.11.2020 ora 1000.

Primar,
Jurist Remetea Narcis-Petre

Întocmit,
Ec. Macarie Daniel

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TISMANA
Nr.14396/01.11.2021

Se aprobă,
Primar,
Jurist Remetea Narcis-Petre

DOCUMENTAŢIA DE ACHIZIŢIE
pentru achiziţia – Servicii de deszăpezire
1. INFORMATII GENERALE:
Achizitor: Oraşul Tismana
Adresa: oraş Tismana, judeţul Gorj
Telefon: 0253206101
Persoană de contact:
Consilier achiziţii publice Macarie Daniel
DENUMIREA LUCRĂRII: Servicii de deszăpezire
BENEFICIAR: Oraşul Tismana
2. PREZENTAREA ELEMENTELOR DE TEMĂ
Prezenta documentaţie a fost întocmită în vederea realizării obiectivului
achiziţiei: Servicii de deszăpezire, respective de curățire mecanică a zăpezii de pe drumuri și străzi
și Împrăștiere manual a materialului antiderapant, pe următoarele loturi:
Lot 1 Topești-Gornovița-Vîlcele;
Lot 2 Tismana-Vînăta-Pocruia-Celei;
Lot 3 Sohodol-Racoți-Costeni-Isvarna

Valoarea estimată – 102.000 lei.
3. DOCUMENTE DE CALIFICARE SOLICITATE
3.1.

Declaraţii privind eligibilitatea – privind neîncadrarea în prevederile art.
164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Formularul nr. 1 în
original.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare
asociat va prezenta documentele menţionate la punctul 1 de mai sus.
Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea
ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
3.2.

Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea privind
neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016,
Formularul nr. 2 în original.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare
asociat va prezenta documentele menţionate la punctul 1 de mai sus.

În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află întruna din
situaţiile prevăzute de art. 167 din Legea nr.98/2016, acesta va fi exclus de la procedura
pentru atribuirea contractului de furnizare.
3.3.

Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţiile
prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016, Formularul nr. 3 în original.
În cazul în care oferta este depusă de o asociere de operatori economici, fiecare
asociat va prezenta documentele menţionate la punctul 1 de mai sus.
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află întruna din
situaţiile prevăzute de art. 165 din Legea nr.98/2016, acesta va fi exclus de la procedura
pentru atribuirea contractului de furnizare.
3.4.

Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art.59 si art.60
din Legea nr.98/2016, Formularul nr. 4 în original
În situaţia în care din documentele solicitate reiese că ofertantul se află întruna din
situaţiile prevăzute de art.59 si art.60 din Legea nr.98/2016, acesta va fi exclus de la
procedura pentru atribuirea contractului de furnizare.
Persoanele cu functii de decizie în cadrul autorităţii contractante:
Nr.
Numele şi prenumele
Funcţia deţinută în cadrul autorităţii contractante
crt.
persoanei cu funcţie de
decizie
1 Remetea Narcis Petre
Primar
2 Văcaru Nicolae
Şef serviciu financiar contabil
3 Macarie Daniel
Inspector achiziţii publice
4 Ghinoiu Nicolae
Secretar oraş
5 Slivilescu Marian
Consilier local
6 Semenescu Alin
Consilier local
7 Buzianu Costel
Consilier local
8 Verboncu Ion
Consilier local
9 Drumen Dumitru
Consilier local
10 Ivașcu Iulia Maria
Consilier local
11 Tivig Ion
Consilier local
12 Probaji Constantin
Consilier local
13 Frăţilescu Dragoş
Consilier local
14 Ciolacu Victor Cătălin
Consilier local
15 Sarcină Eugeniu Vasile
Consilier local
16 Ungureanu Petre
Consilier local
17 Sarcină Doru
Consilier local
18 Popescu Ion
Consilier local
19 Budică Costinel
Consilier local
3.5.

Listă cu dotările/utilajele și dovada deținerii acestora, solicitate prin caietul
de sarcini

4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1 Limba de redactare a ofertei : limba română

4.2 Perioada de valabilitate a ofertei : 30 de zile de la deschiderea ofertelor.
4.3 Modul de prezentare a propunerii tehnice:
Se va prezenta propunerea tehnică conform cerințelor Caietului de sarcini.
4.4 Modul de prezentare a propunerii financiare :
Se va prezenta un Formularul de ofertă, Formularul nr. 5. Se va prezenta căte un
formular pentru fiecare lot în parte
Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei.
- Preţul de execuţie a contractului va rămâne ferm pe toată perioada de desfăşurare a
contractului.
4.5 Modul de prezentare a ofertelor
Fiecare ofertant va depune oferta la registratura Primăriei Orașului Tismana până cel
târziu la data de 12.11.2021, ora 1000, sub următoarele denumiri:
- Servicii de deszăpezire - Lot 1 Topești-Gornovița-Vîlcele
- Servicii de deszăpezire - Lot 2 Tismana-Vînăta-Pocruia-Celei
- Servicii de deszăpezire - Lot 3 Sohodol-Racoți-Costeni-Isvarna.
4.6 Data limită de depunere a ofertei în SEAP este 12.11.2021 ora 1000.

Intocmit,
Macarie Daniel

Formularul nr. 1
OFERTANT
______________________

DECLARATIE DE ELIGIBILITATE
privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Subsemnatul ______________, reprezentant al _________________, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în niciuna dintre
situaţiile prevăzute la art. 164 din din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind
eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenta şi resursele de care dispunem.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante
localitatii Tismana cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _____________.

Data completării ______________
Ofertant,
__________________________

Formularul nr. 2
OFERTANT
_________________________

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.98/2016

Subsemnatul _____________, reprezentant al ________________, în calitate de ofertant la
procedura de achizitie pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect Achizitia
de lucrari de constructie pentru proiectul Servicii de deszăpezire declar pe propria răspundere că:
a) nu am intrat in faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul-sindic;
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit şi în prezent nu figurez cu datorii;
c^1) în ultimii 2 ani nu am îndeplinit în mod defectuos obligaţii contractuale, din motive
imputabile mie şi nici nu am produs prejudicii beneficiarilor contractelor;
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională;
e) nu prezint/am prezentat informaţii false şi prezint/am prezentat informaţiile solicitate de către
autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare.
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.
Data completării __________

Ofertant,
_______________

Formularul nr. 3
OFERTANT
_______________

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.165 din Legea nr. 98/2016 privindAchiziţiile Publice

Subsemnatul _______________, reprezentant al ________________ pentru achiziţia de denumirea
podusului, Servicii de deszăpezire, la data de __________ organizată de Orasul Tismana declar pe
proprie răspundere că:
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă
având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator
economic este înfiinţat.
Nu mi-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat.
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 dispunem, înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este
conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.

Data completării _______________
Operator economic,
___________________

Formularul nr. 4
OFERTANTUL
________________

DECLARAŢIE
privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art.59 si art.60 din Legea nr.98/2016
privind achiziţiile publice

Subsemnatul _______________, reprezentant al ______________ pentru achiziţia de denumirea
podusului, Servicii de deszăpezire, la data de _______ organizată de Orasul Tismana, declar pe propria
răspundere ca nu ma aflu in conflict de interese cu autoritatea contractanta Oraşul Tismana.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verficarii si confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.

OFERTANT
_________________

Formularul nr. 5
OFERTANT
_________________

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ORASUL TISMANA
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnatul ______________________ reprezentant legal
al ofertantului _______________________ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele
cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm Achizitia de lucrari de constructie pentru
Servicii de deszăpezire – Lot _____________________________, pentru suma de ____________
lei plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de
__________ lei, reprezentând:
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât
mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de execuţie anexat, în 20 zile
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile respectiv până la data de
__________, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea
perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta,împreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Alături de oferta de baza:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat,
marcat în mod clar "alternativa";
√ nu depunem oferta alternativă.
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, sa
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. Înţelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe
care o puteţi primi.
Data completării ______________

Ofertant,

______________________

Anexă la formularul de ofertă

TABEL
cu justificarea prețului ofertat
Nr.
Crt.

Denumire serviciu

UM

Cantitate (se va
completa de
ofertant în
funcție de lotul
licitat)

Curățirea mecanică a zăpezii
de pe străzi și drumuri

lei/oră
TOTAL

Ofertant,

______________________

Preț unitar

Valoare

ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA ORAS TISMANA
Oras Tismana, str.Tismana, nr.153, cod postal 217495, tel/fax 0253.374.216 / 0253.206.102.

Se aprobă,
Primar,
Jurist Remetea Narcis Petre

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achiziție
pentru „Servicii de deszăpezire”

Tismana 2020

1. DATE GENERALE
1.1 Localizarea proiectului
ROMÂNIA
REGIUNEA SUD-VEST
JUDEȚUL GORJ
ORAȘUL TISMANA
1.2 AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
DENUMIRE: ORAȘUL TISMANA
ADRESĂ:
oraș Tismana, str.Tismana, nr.153
TELEFON:
0253206101
FAX:
0253206102
WEB:
www.primariatismana.ro
E-MAIL:
achizitiitismana@yahoo.com
1.3 DESCRIEREA NECESITĂȚILOR LUCRĂRILOR
Orașul Tismana intenționează să achiziționeze Servicii de deszăpezire, respective de curățire
mecanică a zăpezii de pe drumuri și străzi pe următoarele loturi:
Lot 1 Topești-Gornovița-Vîlcele;
Lot 2 Tismana-Vînăta-Pocruia-Celei;
Lot 3 Sohodol-Racoți-Costeni-Isvarna.
2. INFORMAȚII PRIVIND ACHIZIȚIA
2.1 OBIECTIVELE ACHIZIȚIEI
Obiectivul general al achiziției:
Servicii de deszăpezire.
2.2 BENEFICIARII PROIECTULUI
Beneficiarii direcți ai serviciului sunt locuitorii Orașului Tismana.
3. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIȚIE
3.1 SCOPUL CONTRACTULUI
Scopul contractului ce urmează a fi încheiat îl reprezintă realizarea serviciului de deszăpezire
pe drumurile locale aparținând domeniului public al Orașului Tismana.
3.2 VALOAREA ESTIMATĂ
Valoarea estimată pentru achiziţia serviciilor este de 102.000 lei, fără TVA astfel:
- Lot 1 – 25.500 lei;
- Lot 2 – 34.000 lei;
- Lot 3 – 42.500 lei.
3.3 OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului este reprezentat de următoarele activități:
a. Lot 1 Topești-Gornovița-Vîlcele
Se vor realiza servicii de deszăpeșire pe drumurile locale aparținând domeniului public al
Orașului Tismana de pe raza satelor Topești, Gornovița și Vîlcele. Serviciile ce urmează a fi
realizate sunt următoarele:
- Curățirea mecanică a zăpezii de pe străzi și drumuri în limita a 150 ore de funcționare utilaj;

b. Lot 2 Tismana-Vînăta-Pocruia-Celei
Se vor realiza servicii de deszăpeșire pe drumurile locale aparținând domeniului public al
Orașului Tismana de pe raza zonei urbane a Orașului Tismana și a satelor Vânăta, Pocruia și celei.
Serviciile ce urmează a fi realizate sunt următoarele
- Curățirea mecanică a zăpezii de pe străzi și drumuri în limita a 200 ore de funcționare utilaj;
c. Lot 3 Sohodol-Racoți-Costeni-Isvarna
Se vor realiza servicii de deszăpeșire pe drumurile locale aparținând domeniului public al
Orașului Tismana de pe raza satelor Sohodol, Racoți, Costeni și Isvarna. Serviciile ce urmează a fi
realizate sunt următoarele
- Curățirea mecanică a zăpezii de pe străzi și drumuri în limita a 250 ore de funcționare utilaj;
Servicile menționate mai sus se vor realiza pe drumurile indicate de beneficiar și la
solicitarea expresă a acestuia.
4. CERINȚE SPECIFIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI
4.1 AUTORIZAȚII SOLICITATE
Ofertanții/ofertantul declarant câștigător va prezenta, la semnarea contractului, o declarație
prin care se angajează că în termen de 90 de zile de la primirea ordinului de începere a prestătii
serviciului se va licenția ANRSC pentru serviciul prestat.
4.2 DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE NECESARE
În vederea îndeplinirii contractului ofertanții trebuie să facă dovada deținerii următoarelor
utilaje:
a. Pentru Lotul 1: ofertantul va face dovada că deține cel puțin doua utilaje de deszăpezire
(tractor/buldoexcavator/greder)
b. Pentru Lotul 2: ofertantul va face dovada că deține cel puțin trei utilaje de deszăpezire
(tractor/buldoexcavator/ greder)
c. Pentru Lotul 3: ofertantul va face dovada că deține cel puțin trei utilaje de deszăpezire
(tractor/buldoexcavator/greder) din care cel puțin două TAF-uri.

Intocmit,
Compartiment urbanism,
Ing.Catrina Nicolae
Ing.Nistor Cosmin

Compartiment Achiziții Publice
Ec.Macarie Daniel

