
 

 
PRIMĂRIA COMUNEI BUDILA   
www.budila.ro                   pagina 1 din 2 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
Str. Principală nr. 261, BUDILA, cod 507030, Tel/fax: 40-268-518153 

www.budila.ro,    E-mail: primariabudila@yahoo.com  
 

Nr. 14554 din 28.10.2022 

Instiintare 

 
Catre,  

 
S.C. TIMISOREANA S.R.L. – ofertant 
 

Ref. La anunțul de participare simplificat SCN1113232 / 29.08.2022 
 

Avand in vedere: 
 

- Propunerea FINANCIARA, depusă on-line în SICAP și tinand cont de Solicitarea de clarificari1  
nr.13711/06.10.2022 ; Solicitarea de clarificari 2  nr.13939/06.10.2022 si Solicitarea de explicatii 
nr.14132/18.10.2022; 
 

-  art.136 alin.1, alin 2 si alin 3  din Hotararea Guvernului 395/2016  
 

„(1)In situatia in care comisia de evaluare constata ca elemente de pret ale unei oferte sunt aparent 
neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, utilizandu-se ca referinta in acest sens 
informatii cum ar fi buletine statistice, sau cotatii ale burselor de marfuri, comisia de evaluare va 
solicita ofertantului care a depus oferta in cauza explicatii cu privire la posibilitate indeplinirii 
contractului in conditiile de calitate impuse prin documentatia de atribuire. 
 
(2)Explicatiile aduse de ofertant conform prevederilor alin. (1) vor fi insotite de dovezi concludente        
privind elementele prevazute la art. 210 alin. (2) din Lege, precum si, dupa caz, documente privind 
preturile ce pot fi obtinute de la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de 
organizare si metodele utilizate in cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare al personalului 
ofertantului, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. 
 
(3)In cazul in care ofertantul nu prezinta comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele     
solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor 
propuse, oferta va fi considerata neconforma.” 

 
 Comisia de evaluare a decis următoarele: 

 
 In temeiul art.136 alin.1, alin 2 si alin 3  din Hotararea Guvernului 395/2016 oferta este 

considerată neconforma . 
 

Presedintele Comisie de Evaluare, 

Benia Alexandra Aveluta 


