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 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA
Denumire o ciala: COMUNA JEBEL (PRIMARIA COMUNEI JEBEL)
Adresa: Strada Principală, Nr. 251


CIF: 5238993

Tara: Romania

Tel: +40 256394500 Fax: +40 256394015 E-mail: primaria.jebel@cjtimis.ro
contact: Vatriș Dan-Ciprian In atentia: : SABIN BOCIU

Punct(e) de

ANUNT



Denumire contract:
Executie lucrari pentru proiectul „Construire capelă comuna Jebel – Gară, loc. Jebel, jud. Timiș” și „C
onstruire capelă comuna Jebel – Drumul Lieblingului, loc. Jebel, jud. Timiș”

Data limita depunere oferta:
18.11.2020 12:00

Tip anunt:
Cumparari
directe

Tip
contract:
Lucrari

Cod si denumire CPV:
45212360-7 - Lucrari de constructii de
cladiri religioase (Rev.2)

Valoare
estimata:

Caiet de
sarcini:

347.357,76
RON

caiet sarcini
capele.pdf

Descriere contract:
Execuție lucrări pentru proiectul „Construire capelă comuna Jebel – Gară, loc. Jebel, jud. Timiș” și „C
onstruire capelă comuna Jebel – Drumul Lieblingului, loc. Jebel, jud. Timiș”. a) termenul până la care
op.ec. pot transmite solicitările de clari cări/informații suplimentare este de 6 zile (înainte de data li
mită de depunere a ofertelor); b) având în vedere termenul menționat la pct. I.1, în ceea ce privește
termenul limită de răspuns al A.C. la solicitările de clari cări, A.C. va răspunde la solicitările de clari
cări cu 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Obiectul contractului este reprezent
at de Execuția lucrărilor aferente obiectivelor de investiție propuse prin proiectul „Construire capel
ă comuna Jebel – Gară, loc. Jebel, jud. Timiș” și „Construire capelă comuna Jebel – Drumul Lieblingul
ui, loc. Jebel, jud. Timiș”. Prin proiect se dorește realizarea a două capele funerare cu regimul de înă
lțime P. Lista spațiilor propuse: Parter Suprafață (mp) - Sala pentru o cierea serviciilor funerare 50,
00 - Cameră mortuară 18,00 - Cameră mortuară 18,00 - Magazie 6,60 - Grup sanitar 6,60 - Terasă 8
5,81 Total 99,20 mp.

Conditii referitoare la contract:
Termenul de execuție este de 10 luni de la data semnării contractului și depunerii garanției de bună
ex ecuție. Termenul de garanție acordat lucrărilor solicitat este de 36 luni de la încheierea „Procesul
ui verb al de recepție la terminarea lucrărilor" fără obiecții. Se solicită garanție de bună execuție în
procent de 10% din valoarea contractului fără T.V.A.

Conditii de participare:
Pentru îndeplinirea condiţiilor de participare potenţialii ofertanţi vor depune odată cu oferta docu
mentele solicitate în Fișa de date a achiziției postată împreună cu documentația tehnică pe site-ul P
rimariei Comunei Jebel, www.primariajebel.ro. Propunerea tehnică va elaborată cu respectarea d
https://e-licitatie.ro:8881/ca/notices/adv-notices/view/100263117
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ocumentației tehnice puse la dispoziția operatorului de bene ciar pe site-ul Primăriei Comunei Jebe
l, www.primariajebel.ro. Propunerea nanciară va elaborată conform cerințelor din Fișa de date /
Caiet de sarcini puse la dispoziția operatorului economic de bene ciar pe site-ul Primăriei Comunei
Jebel, www.primariajebel.ro. Oferta va transmisă la sediul Primăriei Comunei Jebel, Str. Principală,
nr. 251, Județul Timiș, în plic închis, respectiv documentele de participare, propunerea tehnică și pr
opunerea nanciară. Termenul de valabilitate a ofertelor este de 120 zile de la data depunerii ofert
ei.
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NR ANUNT: ADV1147179
atribuire:

 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

 DATA
CREARE:
30.10.2020
08:50
 DATA
PUBLICARE:
30.10.2020a12:27
Prețul
cel mai
scăzut în
condițiile
îndeplinirii
în totalitate
cerințelor minimale din documentația de

atribuire pusă la dispoziție de bene ciar.

Informatii suplimentare:
Adresa la care se depun ofertele: sediul Primăriei Comunei Jebel, Str. Principală, nr. 251, Județul Tim
iș. Obținerea documentației se va face link-ul http://www.primariajebel.ro.
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