Nr. 3375 din 02.05.2022

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTA
EXECUŢIE DE LUCRĂRI UTILITATI SI REPARAŢII AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„ LUCRĂRI DE REPARAŢIE SI ÎNTREŢINE AFERENT OBIECTIVULUI CASA DE CULTURA IN
COMUNA POIANA STAMPEI”
In temeiul prevederilor art.7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si art.43 alin(l), (2) din
HG nr.395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
COMUNA POIANA STAMPEI, in calitate de autoritate contractanta, achiziţionează „EXECUŢIE DE
LUCRĂRI „ LUCRĂRI DE REPARAŢIE SI ÎNTREŢINE AFERENT OBIECTIVULUI CASA DE CULTURA IN
COMUNA POIANA STAMPEI”

Modalitate de atribuire:
Achiziţie directa
Surse de finanţare:
Buget local
Tip contract:
Execuţie de lucrări
Denumirea achiziţiei:
„LUCRĂRI DE REPARAŢIE SI ÎNTREŢINERE AFERENT OBIECTIVULUI CASA DE
CULTURA IN COMUNA POIANA STAMPEI”
Cod clasificare CPV: 454530000-7 - Lucrări de reparaţii generale si de renovare (Rev.2)
Descrierea contract:
Execuţie de lucrări - utilitari si amenajari exterioare pentru obiectivul de investirii LUCRĂRI DE
REPARAŢIE SI ÎNTREŢINE AFERENT OBIECTIVULUI CASA DE CULTURA IN COMUNA
POIANA STAMPEI”
Valoare totala estimata:
160,000.00 lei fara TVA
Durata contractului:
5 luni
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Durata contractului:
5 luni
Condiţii de depunere:
înregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie.
Ofertele vor fi insotite de - Formular nr. 1 - Scrisoare de înaintare si se vor transmite atat pe email la adresa poiana_stampei@yahoo.com , cat si in catalogul electronic din SEAP. Autoritatea
contractanta va achiziţiona lucrările din catalogul electronic. Pentru identificare, oferta se va
publica in catalogul electronic sub denumirea „Execuţie de lucrări - utilitati si amenajari
exterioare pentru obiectivul de investiţii achiziţionează „EXECUŢIE DE LUCRĂRI „ LUCRĂRI
DE REPARAŢIE SI ÎNTREŢINE AFERENT OBIECTIVULUI CASA DE CULTURA IN
COMUNA POIANA STAMPEI”
Prezentarea ofertei:
I. Condiţii de participare:
Documentele privind dovedirea condiţiilor de participare se vor transmite pe e-mail la adresa:
poiana_stampei@yahoo.com (La secţiunea Subiect: se va menţiona „ Execuţie de lucrări - utilitati
si amenajari exterioare pentru obiectivul de investiţii „EXECUŢIE DE LUCRĂRI „ LUCRĂRI
DE REPARAŢIE SI ÎNTREŢINE AFERENT OBIECTIVULUI CASA DE CULTURA IN
COMUNA POIANA STAMPEI” sau depunere fizica la sediul Autoritarii contractante.

I.a Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerinţele privind
înscrierea in registrele profesionale sau comerciale
Operatorii economici (ofertanti/asociati/subcontractanti/terti susţinători) ce depun oferta
trebuie sa dovedească o forma de inregistrare in condiţiile legii din tara de rezidenta, sa
reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situaţiile
de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza
activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul
Registrului Comerţului, sau in cazul ofertanţilor străini, documentele echivalente emise in
tara de rezidenta. Informaţiile cuprinse in aceste documente vor fi reale/actuale la
momentul prezentării.
I.b Situaţia candidatului sau ofertantului
I.b 1. Evitarea conflictului de interese in conformitate cu art. 59-60 din Legea 98/2016
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Modalitatea de indeplinire : completarea „Declaraţiei privind neincadrarea in situaţiile
potential generatoare de conflict de interese conform art. 59-60 din Legea 98/2016”,
completata de toti operatorii economici participanţi la achiziţia directa (ofertanti/asociati,
terti susţinători si subcontractanti) - Formular nr.2
Persoanele cu funcţie de decizie implicata in achiziţia directa sunt:
MEZDREA VILUT - primar, POPESCU VLADIMIR - Viceprimar, IVAN ALINA - Secretar
general comuna, ROGOJAN MIRELA - Sef serviciu financiar, contabil si administrativ, LIONTE
DANA - Consilier achizii publice, TATARU VASILE - Consilier urbanism si amenajarea
teritoriului, BIDA IOAN - Consilier local, TODASCA MARCEL - Consilier local,CRETU
PETRU - Consilier local, TIGANEA FLORIN - Consilier local, VASILUT FELICIA - Consilier
local, MAGAS ADNANA - Consilier local, PENTELESCU ION - Consilier local, TIGANEA
GHEORGHE - Consilier local, ORTOANU BOGDAN - Consilier local, CHIPERI DANIEL
DORIN - Consilier local.
I.b 2. Ofertantii/asociatii, tertii susţinători si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in
situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016
Modalitatea de indeplinire : completarea „Declaraţiei pe propria răspundere privind
neincadrarea in una din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016” Formular nr.3
I. c Capacitate tehnica si/sau profesionala , economica a ofertantului:
Ofertantul trebuie sa fi executat lucrări similare în ultimii 3 ani, raportaţi la data-limita de
depunere a ofertelor, în valoare cumulate de cel puţin 160,000.00 lei, fara TVA.
Modalitatea de indeplinire : prezentarea a maximum 2 contracte de execuţie pentru care
se accepta insumarea valorilor aferente unor lucrări similare executate. Prin lucrări
similare, se înţelege: lucrări de construire/reabilitare/modernizare /extindere clădiri
cuprinse cel puţin în categoria de importanta C* conform prevederilor H.G. nr.766/1997
actualizata.
II. Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiara se va transmite
•

pe e-mail la adresa de email poiana_stampei@yahoo.com sau fizic
Autorităţii contractante.

la adresa

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului pe toata perioada
de valabilitate a o f e r t e i 90 zile, trebuie sa fie semnata pe propria răspundere, de către
reprezentatul legal al ofertantului sau de către o persoana împuternicita legal de către
acesta. Actul prin care operatorul economic isi manifesta voinţa de a se angaja din punct de
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vedere juridic in relaţia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezintă formularul de
oferta.
Preţul din formularul de oferta se exprima in lei cu si fara TVA, si nu poate fi modificat pe
perioada de valabilitate a acesteia.
Propunerea financiara se va incarca in catalogul electronic pe site-ul www.e-licitatie.ro. in
termenul limita stabilit de către Autoritatea contractanta după evaluarea ofertei.
Modalitatea de îndeplinire : Ofertanţii vor prezenta Propunerea financiara conform Caiet
de sarcini/liste de cantitati, insotita de formularul nr. 4 - Declaraţie pe proprie răspundere
privind respectarea cerinţelor din Caietul de sarcini.
Propunerea financiara va conţine de asemenea:
1. Formularul de oferta - Formular nr. 6
Preţul din formularul de oferta se va exprima in lei cu si fara TVA, si nu poate fi
modificat pe perioada de valabilitate a acesteia. Preţul contractului va fi ferm. Nu se
accepta actualizarea preţului contractului.
2. Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale Formular nr. 5 si modelul de
contract
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut
Termen limita primire oferte: 06.05.2022, ora IO00 am.

Garanţie de buna execuţie:
Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului va fi de 10 % din valoarea
contractului fara TVA.
Modalitati de constituire a garanţiei de buna execuţie a contractului: oricare din
formele prevăzute de art. 40 din HG 395/2016 cu modificările si completările
ulterioare. Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei
de buna execuţie conform Art. 41 din HG 395/2016 cu modificările si completările
ulterioare
Garanţia de buna execuţie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnării contractului de achiziţie publica, cf.art.39 alin.(3) din HG 395/2016
Informaţii suplimentare:
Ofertele transmise de operatorii economici trebuie sa fie datate si semnate.
Documentele transmise se vor numerota si opisa.
Oferta si toate documentele ei, precum si corespondenta dintre ofertant si
Autoritatea contractanta vor fi redactate in limba romana.
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Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic. Ofertanţii care nu indeplinesc
cerinţele solicitate, nu au transmis oferta de preţ pe e-mail noi ana stăm: ci. ^ vahoo.com. sau
depusa fizic la sediul Autorităţii contractante si nu au incarcat in catagul din SEAP oferta de preţ
in termenul limita stabilit de către autoritatea contractanta după evaluarea ofertei, vor fi declaraţi
respinşi.
Eventualele solicitări de clarificări vor fi transmise pe e-mail poiana_stampei@yahoo.com sau
fizic la sediul Autorităţii contractante pana la data de 05.05.2022 ora IO00 AM - Formular „Solicitări de clarificări”.
Pentru comunicări ulterioare depunerii ofertei, autoritatea contractanta va transmite solicitările de
clarificări in legătură cu ofertelor prin e-mail.

Consilier achiziţii publice,
Dana Lionte-
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