JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE
617185,ăstr.ăDumbraveiănr.ă52,ăDumbravaăRosieă,ăjudeţulăNeamţ
Tel.0233/282494, 0233/282224, Fax 0233/282767
E-mail: primariadvarosie@yahoo.com,
NR. 7830 / 08.06.2015
INVITATIE DE PARTICIPARE
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI
Prin prezenta va invitam sa participati la procedura organizata pentru atribuirea prin
ACHIZITIE DIRECTA- prin cumparare directa din catalogul electronic SEAP a
contractului de LUCRARI ,, Lucrări extinderea retea apă strada Dorobantului localitatea
Dumbrava Rosie comuna Dumbrava Rosie judetul Neamt
COD CPV 45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa
Documentatia de atribuire o
puteti solicita prin adresa de e-mail
,,primariadumbravarosie@yahoo.com ,fax 0233282224 sau pe suport de hartie de la sediul
Primariei Dumbrava Rosie.
Modul de finalizare a achizitiei - cumparare directa
Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut .
Sursa de finantare – buget local
Valoarea estimata – 345.000 lei fara TVA
Termen de executie 60 zile
Perioada de valabilitate a ofertelor – 90 zile
Documentele de calificare solicitate
- Se vor prezenta urmatoarele documente:
1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului (conform formularului anexat), prin care sa
dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180, 181 art. 69ˆ1ădin OUG 34/2006.
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 26/1990, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor. Certificatul
trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor, si sa rezulte:
 ca obiectul de activitate al ofertantului autorizeaza executia lucrarilor ce fac obiectul
achizitiei publice
 ca la datele la zi ale firmei, nu figureaza mentiuni referitoare la faptul ca ofertantul a
intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un judecator sindic.
Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în original sau copieălizibil ăstampilata,ăsemnataă
deăc treăreprezentantulălegalăalăofertantuluiăsiăcontinandămentiuneaă"conformăcuăoriginalul".
3. Fisa de informatii generale conform Formularului anexat si care sa cuprinda in mod obligatoriu
datele de identificare ale ofertantului: denumire, cod fiscal, nr de inregistrare fiscala, adresa, nr. de
telefon /fax, contul deschis la Trezoreria, in care sa va face plata serviciilor ce fac obiectul
contractului, in situatia in care ofertantul va fi declarat castigator.
4. Declaraţie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii trei ani (Formular Declaraţieă privindă listaă principaleloră LUCR RIă EXECUTATE in ultimii trei ani), care sa ateste
incheierea si executarea unor contracte avand ca si obiect lucrari retele apa similare cu cele care
fac obiectul achizitiei.
Se vor prezenta:
- copia xerox a unor parti relevante din cel putin un contract de lucrari similar cu cel care face
obiectul achizitiei.(date de identificare , valoare, garantii, semnaturi)

- recomandare (Formular) din partea beneficiarului cu care ofertantul a încheiat contractul
respectiv.
6. O declaratie pe proprie raspundere prin care conducatorul ofertantului atesta faptul ca, la
elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
Oferta va contine:
a) propunerea tehnica:- conform documentatiei de licitatie
b) - propunerea financiara - se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta stabilit de
lege, si va contine pretul total in lei fara TVA pentru lucrarea,,extindere retea apa strada
Dorobantului sat Dumbrava Rosie, comuna Dumbrava Rosie, judetul Neamt ,ce face obiectul
achizitiei
Pretul total al ofertei va fi exprimat ferm, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de
derulare a contractului.
Nota:
 NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.
 NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
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 („Oferta privind achizitia directa a lucrarii ,,Extindere retea apa strada
Dorobantului ,localitatea 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 18.06 .2015 ora
11:00.
In cazul in care conditiile minime de ofertare nu sunt respectate ,oferta nu va fi
considerata admisibila.
Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Primaria Comunei Dumbrava
Rosie str. Dumbravei nr. 68 ,judetul Neamt, la biroul nr.7
Data limită pentru depunerea ofertei: 18.06.2015 ORA 10:00.
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 18.06.2015 ora 10:00, in sala de sedinte a Primariei
comunei Dumbrava Rosie din strada Dumbravei nr. 68.
La data depunerii ofertelor,operatorii economici vor avea postata în SEAP(www.elicitaţie.ro)ă lucrareaă ă siă valoareaă acesteia conform ofertei prezentate, pentru ca autoritatea
contractant s ăintocmeasca raportul ,procedurii,respectiv sa achiziţionezeăacesteălucrari din SEAP,
pentru respectarea prevederilor art. 66.1 din HG nr.198/27.02.2008

PRIMAR
IOAN GRADINARU

Comisia de achizitii,
Chiritescu Elena
Ciobanu Ana
Stahie Maria Nicoleta

