ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TISMANA
Nr. 14398 / 01.11.2021

Primar,
Jurist Remetea Narcis Petre

INVITATIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna
ofertă laprocedura organizată pentru atribuirea prin
achizitie directa a contractului de lucrari – „Refacere drumuri afectate de
calamitățile din ianuarie 2021 – Refacere podețe”
1. INFORMATII GENERALE
Achizitor: Oraşul Tismana
Adresa: oraş Tismana, judeţul Gorj
Telefon: 0253206101
Persoană de contact: Consilier achiziţii publice Macarie Daniel
Obiectul contractului: Refacere drumuri afectate de calamitățile din ianuarie 2021 –
Refacere podețe
Codul CPV: 45221220-0 Podete
Beneficiar: Orașul Tismana
Sursa de finanţare: bugetul local
Publicarea invitației de participare: site-ul oficial al Orașului Tismana, în conformitate cu
prevederile art.43, alin.2 din HG 395/2016. Caietul de sarcini se solicit de la Compartimentul
achiziții publice din cadrul Primariei Orasului Tismana.
2. VALOAREA ESTIMATĂ
Valoare totală fără TVA 267.538,58 lei fără TVA, repartizați astfel:
1) Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - 5.201,68 lei:
a) Proiectare, inclusive as-build
- 4.201,68 lei;
b) Asistență tehnică din partea proiectantului
- 1.000 lei;
2) Cheltuieli pentru investiția de bază
- 262.336,90 lei
a) Construcții și instalații
- 262.336,90 lei;
3. GARANȚIE DE BUNĂ EXECUȚIE
Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea fără TVA a contractului.
4. MODUL DE REALIZARE A ACHIZITIEI DIRECTE
4.1 Documente de calificare solicitate
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice
- Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice

-

-

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice
Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art.59 si art.60 din
Legea nr.98/2016, Conform Formular nr.1 , atașat la prezenta invitație
Persoane cu funcții de decizie: Remetea Narcis Petre-primar, Bordușanu Constantina
Anca-administrator public, Ghinoiu Nicolae- secretar general UAT, Văcaru Nicolaesef serviciu financiar contabil, Catrina Nicolae și Nistor Cosmin - inspector
urbanism Macarie Daniel-Consilier achizitii publice, Buzianu Costel, Drumen
Dumitru, Slivilescu Marian, Fratilescu Dragos Vasile, Ungureanu Petre, Popescu
Ion, Semenescu Alin Nicuşor,, Sarcină Doru, Verboncu Ion, Sarcina Eugen Vasile,
Tivig Ion, Ivascu Iulia Maria, Budica Costinel, Ciolacu Victor Catalin, Probaji
Constantin – consilieri locali
Certificatul de înregistrare fiscală eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în
original sau copie „conform cu originalul” .

4.2 Propunerea tehnică – va fi prezentată conform Caietului de sarcini.
4.3 Propunerea financiară - Se va prezenta Formularul de ofertă, Formularul nr. 5.
4.4 Modul de prezentare a ofertelor
Fiecare ofertant va încărca prețul ofertat în SEAP, secțiunea „Cumpărări directe/Catalog
electronic” până cel târziu la data de 05.11.2021, ora 1100, sub denumirea „ Refacere drumuri
afectate de calamitățile din ianuarie 2021 – Refacere podețe”, cod CPV 45221220-0 Podete.
În maxim 24 de ore achizitorul va iniția achiziția directă pentru ofertantul cu valoarea cea
mai scăzută, respectiv ofertantul câștigător.
Ofertantul câștigător va accepta solicitarea autorității contractante și în termen de 1 zi
lucrătoare va depune la registratura Primăriei Orașului Tismana sau pe e-mail la adresa
achizitii@primariatismana.ro documentele solicitate la punctele 4.1, 4.2 și 4.3.
5. DURATA CONTRACTULUI: maxim 30 zile de la data încheierii contractului
6. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: pretul cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile.

Întocmit,
Ec.Macarie Daniel

Formularul nr. 1
OFERTANTUL
______________

DECLARAŢIE
privind evitarea conflictului de interese
( art. 59, 60 și 61 din Legea 98/2016)

1.
Subsemnatul
_________________
în
calitate
de
___________________(ofertant/candidat/ofertant
asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
________________ în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar
pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:
a) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din
capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare
al autoritatii contractante;
b) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu este 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 al
autoritatii contractante;
c) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem, direct ori indirect, un interes personal,
financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situaţie de natură să afecteze independenţa şi
imparţialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;
d) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu avem drept membri în cadrul consiliului de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem 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 autoritatii contractante;
e) eu sau unul dintre terţii susţinători ori subcontractanţi propuşi nu am 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 autoritatii contractante.
2. Subsemnatul ________________________ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni
modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie
publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.
3. De asemenea, 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.
4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze
informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ___________________________ (se precizează data expirării
perioadei de valabilitate a ofertei)

OFERTANT
_________________

CANDIDATUL/OFERTANTUL

Formularul nr. 2

____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul ___________________________________________, reprezentant împuternicit al
_________________________________________, (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului
economic) în calitate de __________________________________________ (candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului__________________) declar pe propria răspundere,
sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă
aflu în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru
comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a)
constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b)
infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c)
infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d)
acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea
şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e)
spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f)
traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009,
cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g)
fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nici un membru al organului de administrare, de conducere sau
de supraveghere al societății sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu
face obiectul excluderii așa cum este acesta definit la art. 164, alin (1) din Legea 98/2016.

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.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizată)

CANDIDATUL/OFERTANTUL
____________________
(denumirea/numele)

Formularul nr. 3

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016
privind achizitiile publice
Subsemnatul(a)…………………………............................reprezentant
împuternicit
al
_____________________________________________________________________,
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
candidatului/ofertantului) în calitate de ofertant la procedura de atribuire a contractelor de achiziţie
publică având ca obiect ................................................................................................................................
(denumirea, serviciului şi codul CPV), la data de .................(ZI/LUNĂ/AN), organizată de
.................................................... (denumirea autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că nu
sunt în situaţiile prevăzute în art. 167 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
ART. 167
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii:
a) a încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
b) se află în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că
operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea
concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) se află într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară a operatorului economic la pregătirea procedurii de atribuire a condus la o
distorsionare a concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în
cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la
solicitarea autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, nu a prezentat aceste informaţii sau nu este în măsură să
prezinte documentele justificative solicitate;
i) operatorul economic a încercat să influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii
contractante, să obţină informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul
procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă
semnificativă asupra deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a
respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) lit. b), autoritatea contractantă nu exclude din procedura
de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvenţă atunci

când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de operatorul economic în cauză, stabileşte
că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Aceasta presupune
că respectivul operator economic se află fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile necesare pentru a
întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activităţii
curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă integral graficul de implementare a
planului de reorganizare aprobat de instanţă.
(3) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înţelege orice abatere
comisă de operatorul economic care afectează reputaţia profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale
regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de
proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau din culpă gravă.
(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul economic sau una dintre
persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură
cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 164 alin. (1).
(5) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. d) se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii
plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alţi operatori economici acorduri
care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele
situaţii, reglementate cu titlu exemplificativ:
a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulţi operatori economici
participanţi la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punct de vedere al
conţinutului documentelor nestandardizate potrivit documentaţiei de atribuire;
b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau mai multor operatori economici participanţi la procedura
de atribuire se regăsesc aceleaşi persoane sau persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul
al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică sau de
orice altă natură;
c) un ofertant/candidat a depus două sau mai multe oferte/solicitări de participare, atât individual cât
şi în comun cu alţi operatori economici sau doar în comun cu alţi operatori economici;
d) un ofertant/candidat a depus ofertă/solicitare de participare individuală/în comun cu alţi operatori
economici şi este nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte/solicitări de participare.
(6) Înainte de excluderea unui operator economic în temeiul alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă
solicită în scris Consiliului Concurenţei punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează
denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză, pe care acesta îl
va înainta în termen de maximum 15 zile.
(7) Autoritatea contractantă are obligaţia furnizării tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul
Concurenţei, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispoziţiilor alin. (6).
(8) În sensul dispoziţiilor alin. (1) lit. g) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor contractuale, cu
titlu
exemplificativ,
neexecutarea
contractului,
livrarea/prestarea/executarea
unor
produse/servicii/lucrări care prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform
destinaţiei prevăzute în contract.
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 posibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ......................
Candidat /ofertant,
_________________
(semnătura autorizată)

OFERTANTUL
........................... (denumirea/numele)

Formularul nr. 4

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN
PREVEDERILE ART. 165/LEGEA 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea
operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau
lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumirea
autorităţii contractante), declar pe propria răspundere că, sub sancţiunea excluderii din procedura şi a
sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 165 din Legea
98/2016 , respectiv:
- n-am încălcat obligaţiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general
consolidat, iar acest lucru să fi 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.
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
Operator economic,
.................................
(semnătură autorizată)
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele)

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 Refacere
drumuri afectate de calamitățile din ianuarie 2021 – Refacere podețe, pentru suma de ____________
lei plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de __________
lei, astfel:
1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
- ______ lei fără TVA:
c) Proiectul tehnic și detalii de execuție, inclusive as-build
- ______ lei fără TVA;
d) Asistență tehnică din partea proiectantului
- ______ lei fără TVA;
2. Cheltuieli pentru investiția de bază
- ______ lei fără TVA:
b) Construcții și instalații
- ______ lei fără TVA;
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.
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,

______________________

