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Nr. inreg. 827/558/23.09.2021 

 
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
 
Denumire oficială: COMUNA RIBITA 
Adresă: str. Principala, nr. 22 
Localitate: Ribita Cod poştal: 337400 Ţara: România 

Punct de contact: departament achizitii publice 
In atentia: doamnei Leucean Adina 

Telefon: 0254-683791 

E-mail: achizitiipubliceribita@gmail.com  Fax: 0254-683799 
 

Denumire contract: 
 
Rest de executat pentru Servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigentie de santier) aferent 
proiectului „Consolidare, restaurare, conservare biserica, amenajare incinta si împrejmuire, 
realizare lumnarar în exteriorul bisericii, înlocuire învelitoare, iluminat arhitectural si 
ambiental, sistematizare verticala a terenului, reamenajare incinta si reabilitare poarta de acces 
secundar la ansamblul BISERICII SFANTUL NICOLAE” 
  
Codul de clasificare CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) 
 
Modul de achizitie conform legii: ACHIZITIE DIRECTA 
 
Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică mai sus menţionat, determinată în 
conformitate cu prevederile Legii 98/2016, actualizata, este de 65 308 lei, fara TVA 
 
Oferta depusa de ofertanti trebuie sa cuprinda: 
 
Documentele de calificare 
 
a) Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie sa se regaseasca in situatiile 
prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.  
 
Modalitatea de indeplinire:  

- se vor depune declaratii pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 
164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 - completare Formular 1 

- se vor prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor declarate. 

Aceste documente sunt: 
 cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au 
putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din 
certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;  
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 după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate 
beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 
98/2016 privind achizițiile publice;  

 alte documente edificatoare, după caz.  
 
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice (evitarea conflictului de interese), cu mentionarea persoanelor care detin 
functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor implicate in elaborarea 
documentatiei de atribuire si derularea procedurii.  
 
Modalitatea de indeplinire: completare Formular nr. 3  
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste 
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt 
urmatoarele:  
FAUR IOAN primar 
BUFTEA OPREAN DIANA-IOANA secretar general 
DOBRIN VIRGIL NICOLAE viceprimar 
OPREA LILIANA ELENA contabil 
BURZ ADINA ELENA - consilier local 
STANCIU ION EMIL consilier local  
AVRAM CODRUŢ consilier local 
NIŢĂ  VASILE-MARIUS consilier local 
TĂMAŞ DĂNUŢ  consilier local 
CLEJ FLAVIU MARIUS consilier local  
RUSU HORIA  consilier local 
TULEA GHEORGHE-SORIN consilier local 
MICLEA PAUL Resp. Registru agricol 
LEUCEAN ADINA-OCTAVIA Resp. Achizitii publice 
 
c) Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare si, dupa 
caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele 
legale din tara in care este stabilit operatorul economic din care sa reiasa faptul ca operatorul 
economic este legal constituit, nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii sale 
precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul 
contractului.  
 
Modalitatea de indeplinire: 
- Pentru persoane juridice/fizice romane - Certificatul Constatator eliberat de Oficiul 
Registrului Comertului (nu mai vechi de 30 zile) de pe langa instanta competenta, din care sa 
rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Certificatul 
Constatator trebuie sa contina informatii reale/actuale la data prezentarii acestora. Obiectul 
contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din certificatul constatator. 
- Pentru persoane juridice/fizice straine - Documente care dovedesc forma de 
inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de 
rezidenta a operatorului economic. Toate documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in 
limba romana. 
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Propunerea tehnica 
 
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele din 
Caietul de sarcini pus la dispozitie de autoritatea contractanta. 
 
Ofertantul va prezenta, în cadrul propunerii tehnice  următoarele documente: 
1. Descrierea metodologiei de lucru a ofertantului care va avea în vedere modul de elaborare a 
documentațiilor în toate fazele contractuale, corelat cu graficul de prestare și ordinea cronologică 
a desfășurării activităților, cu personalul și tehnica de care dispune. 
 
2. Se va propune colectivul minim necesar pentru realizarea contractului de supraveghere a 
lucrărilor (dirigenție de șantier). 

             
În conformitate cu prevederile art. 21 lit.d) din  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, a Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor 
de şantier, precum şi cu lucrările aferente proiectului, persoana/persoanele care desfăşoară 
activitatea de dirigenţie de şantier trebuie să fie autorizate/atestate în următoarele domenii: 
    1. - dirigentie de șantier pentru Consolidare și restaurare monumente istorice – toate 
categoriile de importanță - domeniul 1sau 10.1 sau echivalent 
    2. - în domeniul 2 – Construcţii civile, industriale şi agricole                                                   

              - subdomeniul 2.2. – categoria de importanţă C (minim) ;        
          3. - în domeniul 8 – Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanță A, B, C și 

D) 
            - subdomeniul 8.1– Instalații electrice; 
            - subdomeniul 8.2 - Instalaţii sanitare, termoventilații,  

 
Deasemenea, în conformitate cu prevederile Legii 422/2001, art. 24. alin (4) și Ordinului 
2495/2010, art. 7 și art. 8, lit. f) persoana sau persoanele care desfăşoară activitatea de dirigenţie 
de şantier ( pozițiile 1 și 2) trebuie să fie autorizată de către Ministerul Culturii și 
Patrimoniului Național pentru:    

-  Expert/specialist  -  dirigentare lucrări  (F) cu domeniul  – 1- restaurare arhitectură; 
-  Expert/specialist - dirigentare lucrări (F) cu domeniul - 4 – consolidare/restaurare 
structuri istorice; 
Și suplimentar pentru componente artistice este necesar, 
-  Expert/specialist - dirigentare lucrări (F) cu domeniul - 6-componente artistice – 
conservare/restaurare pictură murală. 
 

Menţionăm că, în cazul în care operatorul economic dispune de mai mulţi specialişti autorizaţi în 
acelaşi domeniu, acesta va desemna o singură persoană care să exercite activitatea de dirigenţie 
în cadrul contractului, iar în cazul în care  operatorul economic dispune de un specialist autorizat 
pentru mai multe domenii, va putea nominaliza acea persoană pentru toate domeniile pentru care 
este autorizată. 
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3. Lista persoanelor responsabile propuse pentru îndeplinirea contractului, împreună cu 
documentele care atestă calificarea personalului de specialitate propus 
(diplome/autorizații/atestate, dupa caz) și declarații de disponibilitate (Formular nr. 8).  
 
4. Se va depune Declarație de acceptare a conditiilor din Caietul de sarcini  
Modalitatea de indeplinire: completare Formular nr. 4 
 
5. Se va depune Declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la 
elaborarea ofertei, ofertantul a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de mediu, sociale 
şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului. 
Modalitatea de indeplinire: completare Formular nr. 5 
 
6. Se va depune Declaraţie privind acceptarea clauzelor contractuale. 
Modalitatea de indeplinire: completare Formular nr. 9. 
 
Atentie: Oferta care nu contine Propunere tehnica va fi respinsa. 
 
 
Propunerea financiara 
 
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile 
solicitate cu privire la pret precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul 
contractului de achizitie publica. 
 
Propunerea financiară se va exprima în lei fără TVA. Prețul va fi ferm, în lei fără TVA și nu se 
va putea modifica pe toată perioada de derulare a contractului de servicii, cu excepția condițiilor 
expres prevăzute de legislația în vigoare. 
 
Se va depune formularul de oferta care sa cuprinda toate costurile necesare ducerii la bun 
sfarsit a contractului. 
Modalitatea de indeplinire: completare Formular nr. 6 
 
Atentie: Oferta care nu contine Formularul de oferta va fi respinsa. 
 
1. Limba de redactare a ofertei: română 
2.  Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabila: 30 
zile de la data limita de depunere a ofertelor. 
2. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA, conform formular de oferta. 
3. Pretul ofertei este ferm si nu se actualizeaza. 
4. Criteriul de atribuire care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai 
scăzut. 
5. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative 
6.  Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire (Caietul de 
sarcini, Modelul de contract. Modele de formulare) poate fi ridicata de la sediul autoritatii 
contractante sau va fi transmisa prin e-mail/fax; se va formula o cerere de obtinere documente 
care va fi transmisa pe urmatoarea adresa de e-mail: achizitiipubliceribita@gmail.com pana cel 



Primaria comunei Ribita 
Judetul Hunedoara – str. Principala nr. 22 

telefon /fax : 0254 683 791 /0254 683 799  www.ribita.ro e-mail: primariaribita@yahoo.com 
 
tarziu la data de 28.09.2021, ora 16:00 AM; cererile formulate dupa acesta data nu vor fi luate in 
considerare. 
7.  Data limita de depunere a ofertelor: 29.09.2021, ora 9:00; oferta va fi depusa la sediul 
autoritatii contractante in plic sigilat avand pe el inscris numele si adresa autoritatii contractante ( 
Primaria Ribita , loc Ribita , str Principala nr 22, jud Hunedoara) si denumirea contractului. 
Ofertele depuse după ora şi data limită stabilite în invitaţia de participare vor fi respinse. 

 
 

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel. 0764 714 491 – doamna Leucean Adina. 
 
 
 
Intocmit,                                                                                              Data publicarii: 23.09.2021 
Responsabil departament achizitii publice, Adina Leusan 

 


