
 

JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE 

617185, str. Dumbravei nr. 68, Dumbrava Rosie , judeţul Neamţ 

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

E-mail: primariadvarosie@yahoo.com,  

 

NR.  5230 din   17.04.2015 

 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

ACHIZITIE DIRECTA PRIN CUMPARARE DIRECTA 

 DIN CATALOGUL ELECTRONIC SEAP 

 

IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI 

 

   Vă invităm să participati la procedura   achizitie directa prin „cumparare directă”prin  

cumparare directa on-line  prin Catalogul electronic SEAP organizată în vederea atribuirii 

contractului de achiziţie publică de servicii de supraveghere tehnică  si dirigintie santier, a 

lucrărilor IMBRACAMINTE ASFALTICA USOARA   STRADA DOROBANTULUI  

COMUNA DUMBRAVA ROSIE ,,judetul Neamt 

 Achiziţia se va efectua  prin cumparare directa on-line  prin Catalogul electronic SEAP în 

conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,cu 

modificarile si completarile ulterioare ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr.925/2006 

pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 

publica din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;   

 Daca  manifestati interes pentru achizitia directa,va invitam sa depuneti oferta dumneavoastra 

pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor 29.04.2015 ora 15, la sediul Primariei comunei 

Dumbrava Rosie si in catalogul electronic SEAP. 

            CPV  71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice 

      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 de activitati in domeniul ce face obiectul 

achizitiei. Dovada autorizării in acest caz va trebui sa reiasa din menţiunea cuprinsă în certificatul 

ORC la pct. "Sedii şi/sau activităţi autorizate", respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN 

autorizat pentru domeniul ce face obiectul achizitiei. 

 Perioada de valabilitate a ofertei : Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila timp 

de 30  zile . 

 Limba de redactare a ofertei : limba romana . 

 Sursa de finantare-  buget local 

 Modul de finalizare a achizitiei -   cumparare directa si incheierea unui contract de servicii la 

sediul Primariei comunei Dumbrava Rosie din strada Dumbravei nr.68. 

            Criteriul de atribuire : 

 

mailto:primariadvarosie@yahoo.com


 PRETUL CEL MAI SCAZUT( în lei) 

                Pretul ofertei este ferm in lei 

       Valoarea estimata    10. 000 lei   fara TVA   

Pretul ofertei este ferm in lei , si nu poate fi ajustat pe toata durata de derulare a contractului. 

Nu se accepta oferte alternative. 

 Achizitia de servicii se va finaliza si prin incheierea unui contract de servicii,la sediul Primariei 

comunei Dumbrava Rosie. 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233282224 sau 0233282494, fax 0233282224 sau 

0233282767 si adresa de e-mail:primariadumbravarosie@yahoo.com. 

 

         PRIMAR       Comisia  de achizitii, 

      IOAN GRADINARU                       Chiritescu Elena 

           Ciobanu Ana 

           Stahie Maria Nicoleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

   


