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 Nr. 2495 din 23.04.2020 

Anunț de publicitate 
privind achiziția directă lucrări de execuție aferente obiectivului de investiție 

“MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA 
CUCA, JUDEȚUL GALAȚI, PENTRU STRADA VALEA ADÂNCĂ” 

 
În temeiul: 

- Art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 
395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind 
achizițiile publice;  

- Art. 38 din H.G. 419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia 
de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 
achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului 
nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 867/2016; 

- Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții; 
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții; 
- Legea 319/2006 privind Securitatea și sănătatea în muncă. 



I. PRECIZĂRI PRIVIND OFERTA 
DENUMIREA ACHIZIȚIEI: “MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE 
INTERES LOCAL ÎN COMUNA CUCA, JUDEȚUL GALAȚI, PENTRU STRADA 
VALEA ADÂNCĂ” 
 
PROCEDURA APLICATĂ: Achiziție directă 
 Codul de clasificare  

Codul CPV: 45233120-6  Lucrări de construcții de drumuri 

II. DURATA CONTRACTULUI 
3 luni - de la data ordinului de începere a lucrărilor 
 
III.VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI 
Valoarea estimată a achiziției este de 421.473,14 lei fără TVA, din care: 

- valoare eligibilă finanțată prin FEADR 279.810,00 lei fără TVA  
- valoare susținută din bugetul local 141.663,14 lei fără TVA. 

Valoarea estimată a contractului este formată din: 
 
Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 417.378,59 lei fără TVA valoare, defalcat astfel: 
4.1 Construcții și instalații – 417.378,59 lei fără TVA, defalcată astfel:  

- valoare eligibilă finanțată prin FEADR 256.072,79 lei TVA  
- valoare susținută din bugetul local 161.305,80 lei fără TVA. 

 
Cap. 5 Alte cheltuieli defalcat astfel: 
5.1. Organizare de șantier – 4.094,55 lei fără TVA, formată din: 

5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 4.001,28 lei fără 
TVA, valoare susținută din bugetul local; 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului – 93,27 lei fără TVA, valoare susținută din 
bugetul local. 
 
Listele cu cantități ale ofertantului vor fi defalcate eligibil/neeligibil, conform caietului de 
sarcini. 

 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut  
 Angajament legal: contract de lucrări 
 Garanția de participare: 10 % din valoarea fără TVA a contractului. 
 Garanția de bună execuție: 10% din valoarea fără TVA a contractului 
 Termen de execuție: 3 luni de la emiterea ordinului de începere al lucrărilor 
 Perioada de garanție a lucrărilor: 60 de luni de la recepția la terminarea lucrărilor. 
 Termen limită de depunere oferte: 11.05.2020.  
 Termen limită de solicitare clarificări: 07.05.2020, ora 1600 



IV. Condiții de participare 
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire pentru elaborarea și 
prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea 
tehnico-financiară. 
Cerințele impuse vor fi considerate a fi minimale. În acest sens orice ofertă care se abate de la 
prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea 
tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior celui prevăzut în Caietul de sarcini. 
Oferta de lucrări cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage 
neconformitatea ofertei. 
Operatorul economic poate să viziteze amplasamentul pentru elaborarea ofertei, împreuna cu o 
persoană desemnată din partea Autorității Contractante.  
 
   V. Alte informații  
Informații generale depre ofertant.  
Conform dispozițiilor legale, criteriile de calificare și selecție au ca scop demonstrarea 
potențialului tehnic, financiar și organizatoric al fiecărui operator economic participant la 
procedură, potențial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini 
contractul și de a rezolva eventualele dificulăți legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care 
oferta va fi declarată câștigătoare.  
 
Neprezentarea documentelor menționate în caietul de sarcini sau prezentarea unor documente 
incomplete, precum și în situația netransmiterii în termen a răspunsurilor la solicitările de 
clarificări, reprezintă riscuri asumate de către ofertanți care pot duce la respingerea ofertei în 
cauză.  
 
Anexat: Caiet de sarcini, Proiect Tehnic (parte scrisă-parte desenată), Draft contract lucrări, 
Formulare. 

 
Primar, 

 Mihăiță Vlad 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier AP Cârneciu N. Paula 

 


