
  JUDETUL NEAMT 
PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE 
NR .           din 24.03.2014 
 
 

 
INVITATIE DE PARTICIPARE 

 
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR 

ECONOMICI 
 
 

 Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depuna oferta pentru 
atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucrari extindere retele 
electrice de joasa tensiune de distributie publica pe urmatoarele strazi; 
1. ,,EXTINDERE RETELE ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE DE DISTRIBUTIE 

PUBLICA  STRADA SAIVANELOR  SAT CUT ,, valoarea estimata  este de 85.972,67  lei,fara 

TVA  

2. ,EXTINDERE RETELE ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE DE DISTRIBUTIE PUBLICA  

STRADA  BISERICII SAT CUT ,valoarea estimata este de 120.703,35 lei fara TVA, 

3. ,EXTINDERE RETELE ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE DE DISTRIBUTIE PUBLICA  

STRADA  RECOLTEI  LOCALITATEA DUMBRAVA ROSIE,valoarea estimata  este de  
34.047,59 lei fara TVA, 

4. EXTINDERE RETELE ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE DE DISTRIBUTIE PUBLICA  

STRADA  CUTULUI  LOCALITATEA DUMBRAVA ROSIE,valoarea estimata este de 

35.692,13 fara TVA, 

        2.   COD CPV   45231400-9 Lucrari de constructii linii electrice 

 Valoarea estimata a achizitiei : 276.415,74  lei  fara TVA. 
 Sursa de finanţare: bugetul local al comunei Dumbrava Rosie  
 Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile   de la data limita de depunere a 
ofertelor. 
Obiectul achizitiei directe: lucrari EXTINDERE RETELE ELECTRICE DE JOASA 

TENSIUNE DE DISTRIBUTIE PUBLICA ,in conformitate cu  Caietele de sarcini 

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de lucrari. 
Durata contractului: este de  60 zile. 
 
  Propunerea financiara - va contine: 
Formularul de Oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. 
Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total al lucrarilor ce fac obiectul 
achizitiei (fara TVA) si va fi exprimat in lei. 

 Propunerea tehnica care va contine un comentariu al specificatiilor tehnice 
prezentate in caietul de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii 
tehnice cu specificatiile respective. Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor toate datele 



şi informaţiile specificate în caietul de sarcini, în forma cerută dar şi orice alte informaţii 
pe care aceştia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor tehnice. 
  
Cerintele prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minime obligatorii,  
  

 NU se accepta oferte alternative la oferta de baza 
 NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise. 

Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile. 
  
Nota: 
Modul de intocmire a ofertei 
Documentele de calificare impreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se 

intocmesc intr-un singur exemplar si se  introduc intr-un plic exterior,inchis si 
netransparent . 
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu: 
1. denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe 
pentru care s-a depus oferta ("Achizitia directa de  extindere retele electrice  de 
joasa tensiune de distributie publica in comuna Dumbrava Rosie,judetul 
Neamt ,, 
2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate 
nedeschisa, daca va fi cazul; 
3. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE   3 aprilie 2014  
ORA 1100. 
Criteriul de atribuire: - "pretul cel mai scazut", se va aplica doar ofertelor declarate 
admisibile. 
 In scopul atribuirii contractului de lucrari  se va intocmi un clasament in ordine 
crescatoare a preturilor totale fara TVA, urmand ca oferta care va prezenta pretul cel 
mai scazut dintre ofertele admisibile, sa fie declarata castigatoare . 
  
 Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primaria comunei 
Dumbrava Rosie,strada Dumbravei nr.68  comuna Dumbrava Rosie,biroul nr.7 la d-na 

IFTIME MARIA 
Data limită pentru depunerea ofertei: 03.04.2014, ora 1000 
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de: 03.04.2014 ora 1100., in sala de 
sedinte a Primariei comunei Dumbrava Rosie.  
Formularele, caietul de sarcini  fisa de date a achizitie si contractul tip de lucrari sunt 
atasate invitatiei de participare.  
Criteruiul de atribuire: pretul total cel mai scazut dintre ofertele declarate admisibile. 
 
 PRIMAR,     COMISIA DE ACHIZITII, 
ING.IOAN GRADINARU                      CHIRITESCU ELENA 
           CIOBANU ANA 
 STAHIE MARIA NICOLETA 
 STOIAN DOMINTE VASILE 


