
 

JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE 
617185, str. Dumbravei nr. 52, Dumbrava Rosie , judeţul Neamţ 

Tel.0233/282494, 0233/282224, Fax 0233/282767 

E-mail: primariadvarosie@yahoo.com,  

 
NR.  12.615  din  20.10.2014 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI 

 

       Prin prezenta va invităm sa participati la procedura organizată pentru 

atribuirea prin ACHIZITIE DIRECTĂ a contractului de servicii de supraveghere 

tehnică la lucrările ..IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA  DRUMURI 

SĂTESTI  - STRADA TEIULUI   sat CUT   -  COMUNA DUMBRAVA . 
COD CPV 

71356200-0 Servicii de asistenţa tehnica 

   Modul de finalizare a achizitiei -     incheierea unui contract  de servicii 

 Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut . 

  Documentatia de atribuire-( proiectul  de executie al investitiei)  o  

puteti solicita prin adresa de e-mail , fax sau pe suport de hartie - gratuit de la 

Primaria Dumbrava Rosie, persoana de contact CHIRITESCU ELENA  

 Modul de finalizare a achizitiei -     incheierea unui contract de servicii 

 Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut  . 

            Sursa de finantare – buget local  

            Valoarea estimata – 6.400 lei 

             Perioada de valabilitate a ofertelor – 90 zile . 

 Documentele de calificare solicitate 

1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului , prin care sa 
dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180 si 181 din OUG 34/2006. 
 
2. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului  (copie 
CUI) de pe langa Tribunalele Teritoriale si  Certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale, din care sa 
rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului  autorizeaza desfasurarea de 
activitati in domeniul ce face obiectul achizitiei. 
Forma de prezentare - certificatul de inregistrare si certificatul ORC se vor 
prezenta în copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al 
ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul"; 
Nota: Certificatul constatator se va prezenta doar in cazul in care activitatea 
principala mentionata in certificatul de inregistrare nu autorizeaza desfasurarea  
3. Autorizatie din care sa rezulte prestarea serviciului de diriginte lucrari drumuri. 
 
Modul de intocmire a ofertei 

 

mailto:primariadvarosie@yahoo.com


 Documentele de calificare impreuna cu propunerea   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 („Oferta privind achizitia directa a serviciilor 

,, servicii de supraveghere tehnică la lucrările ..IMBRACAMINTE ASFALTICA 

USOARA  DRUMURI SĂTESTI  - STRADA TEIULUI  sat CUT  -  comuna 

Dumbrava Rosie ,judetul Neamt,, 

2. denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei intarziate  
nedeschisa 
3. precum si cu inscriptia: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE  
27.10.2014 ora 15:00. 
  
Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primaria Comunei 
Dumbrava Rosie str. Dumbravei nr. 68 ,judetul Neamt, la  biroul nr.7 ,la dna 
Iftime Maria .  
  
Data limită pentru depunerea ofertei:  27 octombrie 2014  ORA 14:00. 
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de  27 octombrie 2014   ora 15:00, 
in sala de sedinte a primariei. 
 

 PRIMAR     Comisia  de achizitii, 

   IOAN GRADINARU                   Chiritescu Elena 

       Ciobanu Ana 

       Stahie Maria Nicoleta 

  

 


