
 
COMUNA TOMESTI 
JUDETUL TIMIS 
NR. 44/19.10.2021 
 
 

Anunț achiziție directa: LUCRARI DE ”REABILITARE SEDIU PRIMARIE IN 
LOCALITATEA COLONIA FABRICII, NR. 46, COMUNA TOMESTI, 

JUDETUL TIMIS” 
 

ANUNT ACHIZITIE DIRECTA 
 

Având in vedere prevederile art.7 alin (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice 
coroborat cu art. 43 din HG nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice  Comuna Tomești, cu sediul in Colonia Fabricii, str. 
Principala nr 46,  județul Timiș, email primaria_tomesti@yahoo.com , in calitate de autoritate 
contractanta, l a n s e a z ă  prezenta solicitare de oferte de preț pentru execuție lucrări la 
obiectivul ”REABILITARE SEDIU PRIMARIE IN LOCALITATEA COLONIA FABRICII, 
NR. 46, COMUNA TOMESTI, JUDETUL TIMIS”  finanțat prin PNDR 2014 – 2020 contract 
de finanțare nr. C1920078X21353700566/14.08.2018. 

 
Tip anunț:  Achiziție d irecta 
Tipul contractului Lucrări I Executare. 
Cod CPV 45210000-2 - Lucrări de construcții de clădiri (Rev.2) 
 
Descrierea succinta a contractului de achiziție 
 
Prin contractul de fata se dorește execuția de lucrări de ”REABILITARE SEDIU PRIMARIE IN 
LOCALITATEA COLONIA FABRICII, NR. 46, COMUNA TOMESTI, JUDETUL TIMIS”, 
in conformitate cu cerințele d i n caietul de sarcini, listele cu cantitățile de lucrări si detaliile de 
execuție din proiectul tehnic nr. 364/2021 întocmit de S.C. UFC PROIECT CONS S.R.L. 
(ATASAT) 
 
Termenul de execuție 10 LUNI  - de la EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE A 
LUCRARILOR, numai după constituirea garanției de buna execuție, aceasta fiind de 10 %  
din valoare fără TVA a contractului. 
 
Perioada de garanție a lucrărilor este de 60 luni de la semnarea procesului verbal de recepție a 
l ucrărilor. Defectele apărute in perioada de garanție se repara in maxim 3 zile de la semnalarea 
acestora de către autoritatea contractanta. 

 
Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut in condițiile respectării cerințelor din cerințele 

d i n caietul de sarcini, listele cu cantitățile de lucrări si detaliile de execuție din proiectul tehnic 
nr. 364/2021 întocmit de S.C. UFC PROIECT CONS S.R.L. (ATASAT) 
 
Sursa de finanțare: PNDR 2014 – 2020 contract de finanțare nr. 
C1920078X21353700566/14.08.2018 si Bugetul Local 
 

mailto:primaria_tomesti@yahoo.com


Valoare estimata: 450.001,37 lei  (fără TVA) (cap. 4.1. - 413.877,95 lei, cap. 4.2. - 9.092,39 
lei, cap. 4.3. - 23.250,00 lei, cap. 5.1.1. - 1.181,03 lei, cap. 5.1.2. - 2.600,00 lei – conform 
deviz general) 
 
Achiziționarea lucrărilor se va realiza prin achiziție directa din catalogul electronic 
SICAP. 
 
Condiții de participare: 
 

Oferta prezentata  de ofertant va  respecta  in totalitate cerințele d i n caietul de sarcini, 
listele cu cantitățile de lucrări si detaliile de execuție din proiectul tehnic nr. 364/2021 întocmit 
de S.C. UFC PROIECT CONS S.R.L. (ATASAT) 

 
Oferta trebuie întocmita astfel in cat sa se poată verifica  corespondenta  cu specificațiile 

din  listele cu cantitățile de lucrări  din proiectul tehnic nr. 364/2021 întocmit de S.C. UFC 
PROIECT CONS S.R.L. (ATASAT) s i va fi exprimata in lei fără TVA. 
 
Perioada minima de valabilitate a ofertelor: 7 zile. 
 
Oferta  prezentata  va  conține obligatoriu următoarele documente: 
 

1. Oferta însoțita de l istele cu cantitățile de lucrări (F1, F2, F3, F4, F5, F6 – Grafic de 
execuție – corelat cu termenul de execuție de 10 luni) precum si extrasele de resurse 
utilizate (C-urile). 

2. Certificat constatator ONRC din care sa reiasă ca operatorul economic este legal 
constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale 
precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac 
obiectul contractului. 

3. Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se vor respecta condițiile de mediu, 
sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de 
lucrări. 

4. Declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se va respecta proiect tehnic nr. 
364/2021 întocmit de S.C. UFC PROIECT CONS S.R.L.  

 
înregistrarea ofertei in catalogul electronic SICAP pe site-ul www.e-licitatie.ro este 
obligatorie. 
 
Termenul limita de depunere oferta la sediul autorității contractante si publicare in SICAP  
pe site-ul www.e-licitatie.ro  este 27.10.2021 ora 15:00. 
 
Oferta va fi depusa la sediul la sediul Primărie Comunei Tomești, cu mențiunea Oferta 
pentru lucrare: LUCRARI DE ”REABILITARE SEDIU PRIMARIE IN LOCALITATEA 
COLONIA FABRICII, NR. 46, COMUNA TOMESTI, JUDETUL TIMIS” si concomitent 
se va publica in catalogul  electronic  SICAP sub denumirea LUCRARI DE 
”REABILITARE SEDIU PRIMARIE IN LOCALITATEA COLONIA FABRICII, NR. 46, 
COMUNA TOMESTI, JUDETUL TIMIS” Cod CPV 45210000-2 - Lucrări de construcții 
de clădiri (Rev.2) (toate documentele publicate in SICAP vor fi semnate cu semnătura 
electronica valabila) 

http://www.e-licitatie.ro/


 
Nepublicarea in SICAP a informațiilor/documentelor menționate in paragraful de mai sus, 

pana la termenul l imi ta  de  27.10.2021 ora 15:00 atrage respingerea ofertei depuse la sediu. 
 

Documentația de atribuire (ca ie tul  de  sarc ini ,  l i s te le  cu cant i tă ț i le  de  
lucrăr i  s i  de ta l i i l e  de  execuț ie  din proiec tul  tehnic  nr .  364/2021 
în tocmi t  de  S .C .  UFC PROIECT CONS S.R.L .)  este disponibila pe site 
https://tomesti.ro/category/primaria/anunturi-achizitii-publice/  
 
 
 
 

Comuna Tomești 
Primar 

Medelean Costel 
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