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: primariadumbravarosie@yahoo.com,
NR. 5923 / 04.05.2015
C A T R E,
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI
Vă invităm să participati la procedura „achizitie directă organizată în vederea atribuirii contractului
de achiziţie publică servicii de proiectare in vederea realizarii obiectivului de investitii ,, Lucrari Reabilitare
Camin cultural Dumbrava Rosie,, comuna Dumbrava Rosie,judetul Namt.

Achiziţia se va efectua în conformitate cu prevederile OUG 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 ;
1. Valoarea estimata: 3.200 lei fara TVA-( curs euro din data de 04.05.2015 )
2. Sursa de finantare : buget local
3. Criteriul de atribuire ,, cel mai mic pret,,
4.Cod CPV 71242000-6 pregătire de proiecte şi proiectare,estimare a costurilor.
5. Conditii miniminale de ofertare : oferta va fi elaborata in conformitate cu cerintele din
documentatia de atribuire - tema de proiectare - pusa la dispozitie de autoritatea contractanta.precum
si Documentele de calificare solicitate
1 . 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.
(„Oferta privind achizitia directa a serviciilor "servicii de proiectare in vederea realizarii

obiectivului - ,, Lucrari Reabilitare Camin cultural Dumbrava Rosie,,
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: 12.05.2015 ORA 14:00.
Deschiderea ofertelor 12.05.2015 ORA 15:00

.
6. Perioada de valabilitate a ofertei : Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila timp de
60 de zile de la data deschiderii ofertei
7. Limba de redactare a ofertei : limba romana
Alaturat atasam tema de proiectare.
PRIMAR
IOAN GRADINARU

Comisia de achizitii,
Chiritescu Elena
Ciobanu Ana
Stahie Maria Nicoleta

