R O M Â N I A
J U D E Ţ U L T I M I Ş
COMUNA P E R I A M
Periam, str. Mureşului nr. 1 bis, judeţul Timiş, cod poştal: 307315; Tel: 0256/375001;
Fax. 0256/375002, www.primatimperiam.ro, e-mail: office@primatimperiam.ro
II.4) AJUSTAREA PREULUI CONTRACTULUI
II.4.1. Ajustarea preţului contractului

da □ nu X

SECŢIUNEA III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE ŞI TEHNICE
III.1) CONDIŢII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garanţii solicitate: nu este cazul
III.1.1.a) Garantie de participare
da □ nu X
III.1.1.b) Garantie de bună executie
da □ nu X
III.1.2) Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau trimitere la dispoziţiile relevante:
Bugetul local, Programul de Cooperare Tranfrontaliera Ungaria – Romania, Guvernul Romaniei
III.1.3) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie
contractul: Conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusă altor condiţii speciale
da □ nu X
III.1.5. Legislatia aplicabilă
a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii;
OBS: pentru consultarea legislației în domeniul achizițiilor publice poate fi accesat site-ul
www.anrmap.ro.
III.2) CONDIŢII DE PARTICIPARE
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.
Pentru persoane fizie/juridice romane, se va atasa:
- Certificat de inregistrare copie lizibila cu mentiunea „CONFORM CU ORIGINALUL”,

III.2.3.b.) Standarde de asigurare a calităţii:
da □ nu X
III.2.4) Contracte rezervate
da □ nu X
Contractul este rezervat unor ateliere protejate
da □ nu X
Contractul va fi executat numai în cadrul unor programe de ocuparea forței de muncă protejate
da □ nu X
III.3) CONDIŢII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii
III.3.2) Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările
profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea
serviciilor respective

da □ nu X
da □ nu X

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare: achizitie directa
IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire: sediul Primariei comunei Periam
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire: cel mai mic pret

Da

