COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
wxvw.poianastampei.ro
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Invitaţie de participare
la atribuirea prin achiziţia directa a contratului de lucrări pentru ohîhctiyuM
“amenajare parc in centrul comunei Poiana Stampei,
judeţul Suceava”

'

1. AUTORITATE CONTRACTANTA : COMUNA POIANA STAMPEI
Adresa: localitatea Poiana Stampei, nr.228, judeţul Suceava
Telefon/Fax: 0230.575.177
2. Detalii anunţ:
2.1. Tip anunţ: achiziţie directa
2.2. Tip contract: contract de lucrări
3. Denumirea achiziţiei: “amenajare parc in cemtrul comunei Poiana Stampei,
judeţul Suceava”
COD CPV: 5453000-7 - Lucrări de reparaţii generale si de renovare (Rev.2)
(Rev.2)
4. Valoare estimata : 425.976,63 lei, fara TVA
5. Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru ofertele conforme si admisibile.
6. Descrierea contractului: achiziţie directa pentru reabilitare si amenajare parc din centrul
comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, conform caiet de sarcini si liste cantitati.
Participanţii interesaţi vor depune oferta tehnica si financiara pentru lucrări, dotări, transport si
montaj in vedrea realizării obiectivului, conform cerinţelor.
7. Conditii contract: Ofertanţii interesanţi vor depune oferta pentru toate lucrările, produsele si
cheltuielele cu ducerea la indeplinire a contractului, conform cerinţelor. Nu se accepta oferte
alternative sau parţiale.
8. Garanţie de buna execuţie: se va constitui garanţie de buna execuţie conform prevederilor
legale privind achiziţiile publice - Legea 98/2016 privind achiziţiile publice si HG 39/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice in cuantum de 3% din valoarea contractului fara Tva.
9. Termen de execuţie contract: maxim 6 luni
10. Perioada de garanţie a lucrărilor: 3 ani

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

11. Mod de prezentare a ofertei: oferta va fi prezentata la sediul autoritatii contractante intr-un
exemplar original, in plic sigilat pe care se va specifica adresa autoritatii contractante si
denumirea obiectivului pentru care se depune oferta, conţinând următoarele, :
11.1 Scrisoare de înaintare - anexata plicului. - formlar nr. 1
11.2 Documente de calificare:
a) Declaraţie privind neincadrarea in art 59. si art.60 din Legea 98/2016 - formular nr.2
b) Declaraţie privind neincadrearesa in art. 164 din Legea 98/2016- formular nr.3
c) Declartatie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016- formular nr.4
d) Declartie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 - formular nr.5
e) Oferta tehnica-formular nr.6
f) Oferta financiara - formular nr.7
g) Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului din care sa rezulte
obiectul de activitate.
12. Caietul de sarcini si listele de cantitati se pot ridica de la sediul Primăriei Poiana Stampei.
13. Data si ora limita pentru depunere ofertelor - 11.06.2018, ora 13:00
14. Locul de depunere a ofertelor: Primăria Poiana Stampei, comuna Poiana Stampei, str.
Principala nr.288, judeţul Suceava,.
Obţinere informaţii suplimentare la:
telefon/fax 0230.575.177,
e-mail: poiana_stampei@yahoo.com

întocmit
Responsabil achiziţii publice,
Lionte Dana

Formular nr. 1
OPERATOR ECONOMIC

Înregistrat la sediul autorităţii contractante

(denumirea / numele, adresa, număr înregistrare,
CUI, telefon, fax)

nr................../ ......................................, ora

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Către :

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului de lucrari pentru obiectivul amenajare parc in centrul comunei Poiana
Stampei, judeţul Suceava,
noi ____________________________ (denum irea/num ele ofertantului) va transmitem
alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
2. Informaţii in legătură cu procedura:
- adresa completa pentru corespondenta, valabila pentru comunicări la prezenta
procedura:
..................................................................................... (denum ire
ofertant, localitate, strada, num ăr, c o d p o ş ta l etc.)

-

număr telefon.......................................
număr fax valabil pentru comunicări..............................................
adresa e-mail valabila pentru comunicări.....................................

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare si va satisface cerinţele.
Data completării : [..........................................]
Numele si prenumele: [..........................................]
Funcţia: [...................................................................]
Autorizat sa semneze aceasta oferta in numele: [
Semnătura........................................
Stampila

]

Formular nr. 2
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si 60 din Legea 98/2016
Subsemnatul _________________________________
(denumirea / numele si sediu/adresa
operatorului economic ) în calitate de __________________ al Ofertantul / Candidatul / Ofertantul
asociat / Subcontractantul / Tert sustinator la atribuirea prin achizitie directa a contractului de lucari
pentru obiectivul amenajare parc in centrul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, declar pe
propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca că nu mă încadrez in nici
una din următoarele situaţii prevazute la art. 59 si art 60 alin. 1 din Legea 98/2016, respectiv:
- Nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
- Nu sunt soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători ori subcontractanţi propuşi;
- Nu am, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori mă aflu
într-o altă situaţie de natură să îmi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;
- Nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin
până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie
în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de
atribuire;
- Nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului
persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii
comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al furnizorului de
servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante sunt urmatoarele:
Vilut Mezdrea - Primar, Vladimir Popescu - Viceprimar, Consilier local, Alina Ivan - Secretarul
comunei,
Mirela Rogojan - Contabil-viza CFP, Dana Lionte - Responsabil cu achizitii publice, Vasile Tataru Consilier urbanism si amenajarea teritoriului, Mirela TATARU - Consilier juridic, Ioan Bida Consilier local, Gheorghe Ciubotaru - Consilier local, Petru Cretu - Consilier local, Alexandru Isopel Consilier local, Teodor-Craciun Ivan - Consilier local, Adnana Magas - Consilier local, Ion Pentelescu
- Consilier local, Gheorghe Tiganea - Consilier local, Lucica-Adriana - Vasilut - Consilier local,
Bogdan Ortoanu - Consilier local.
Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări
în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de
achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului
de achiziţie publică.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)_______________________ , (semnatura şi ştampliă), in calitate de
____________________ , legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

Formular 3
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
Privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016
.................................................................................. (denumirea/numele operator economic) in calitate de
ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie publica având ca obiect lucrari pentru obiectivul “ amenajare parc in centrul
comunei Poiana Stampei, judetul Suceava”, reprezentata prin subsemnatul
...................................... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant împuternicit in
calitate de ............................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea
98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv că nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289—294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10—13
din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a
statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181—185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare
ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32—35 şi art. 37—38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de
dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic
a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art.
36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile
corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost
condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209—217 din Legea nr.
286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995.
înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)__________________, (semnătura si stampilă), in calitate de
________________ , legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele........

Formular 4
OPERATOR ECONOMIC
(denum irea/num ele)

DECLARAŢIE
Privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 165 din Legea 98/2016
1.................................................................. (denumirea/numele operator economic) in calitate de
ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie publica având ca obiect lucrări pentru obiectivul amenajare parc in centrul comunei
Poiana Stampei, judetul Suceava , reprezentata prin subsemnatul ............................................
(num e si p re n u m e in clar a p e rso a n e i autorizate), reprezentant împuternicit in calitate de
................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei
de fals in acte publice, ca nu ne aflam /încadrăm in nici una dintre situaţiile prevăzute la art.
165 din Legea 98/2016.
2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
înţeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării
declaraţiilor, situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare
privind eligibilitatea noastră, precum si experienţa, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante Comuna Poiana Stampei, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu
activitatea noastră.
4. Înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)____________________, (sem nătura si stam pilă), in calitate de
__________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele..............

Formular 5
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
D E C L A R A ŢIE
Privind neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016

1.................................................................. (denumirea/numele operator economic) in calitate de
ofertant/ofertant asociat/ subcontractant/ terţ susţinător la procedura pentru atribuirea contractului de
achiziţie publica având ca obiect lucrari pentru obiectivul „amenajare parc in centrul comunei
Poiana Stampei, judeţul Suceava”, reprezentata prin subsemnatul .........................................
(nume si prenume in clar a persoanei autorizate), in calitate de ............................................., declar
pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una
dintre situaţiile prevăzute la art. 167 din Legea 98/2016, respectiv că :
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016 ;
b) nu ne aflăm în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care să pună în discuţie integritatea;
d) nu am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în
cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
e) nu ne aflăm într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire, şi nu am condus la o distorsionare
a concurenţei;
g) nu am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce ne reveneau în cadrul unui
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de
concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări nu au dus la încetarea anticipată a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu am transmis declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii
contractante ;
i) nu am încercat să influenţăm în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante sau să
obţinem informaţii confidenţiale.
2. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si înţeleg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor,
situaţiilor si documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea
noastră, precum si experienţa, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comerciala, banca, alte persoane
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante - Comuna
Poiana Stampei, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătura cu activitatea noastră.
4. înţeleg ca in cazul in care aceasta declaraţie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)__________________ , (semnătura si stampilă), in calitate de
________________ , legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele........

Formular nr. 6
O perator econom ic
(denum irea/num ele)

OFERTĂ

Către...........................................................................................
(denum irea autorităţii contractante şi a d resa com pletă)

1. După examinarea documentaţiei de atribuire şi înţelegerea completă a cerinţelor din Caietul
de Sarcini, subsemnatul/subsemnaţii, reprezentanţi ai Ofertantului .........................................
[denum irea/num eleofertantului]
ne
angajăm
să
semnăm
contractul_______________________________________
[introduceţi
denum irea
co n tra ctu lu i ] să demarăm, să executăm şi să finalizăm lucrările specificate în acesta, în
conformitate cu cerinţele din documentaţia de atribuire şi cu propunerea noastră tehnică
anexată, la preţurile specificate mai jos, după cum reies din propunerea noastră financiară.
Prin propunerea noastră financiară, pentru lucrările descrise în documentaţia tehnică oferim
un preţ total d e ______________[introduceţi su m a în cifre si litere şi m o neda - din
p ro p u n e re a fin a n c ia r ă ], fără TVA, plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă TVA
în valoare d e_________________ [introduceţi sum a în cifre şi litere şi m oneda].
Nr. crt.
Denumire obiect
Preţ (lei, fără TVA)

1.

Executie lucrari, inclusiv dotari (produse) pentru
Obiectivul “amenajare parc in centrul
comunei Poiana Stampei,
judeţul Suceava”

2. Subsemnatul/subsemnaţii declarăm că:
a. Am examinat conţinutul documentaţiei de atribuire, precum şi toate răspunsurile la
solicitările de clarificări comunicate până la data depunerii ofertelor şi îl acceptăm în
totalitate, fără nicio rezervă sau restricţie;
b. Suntem de acord ca oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada d e ____________
[introduceţi n u m ă ru l ] zile, de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv până la data de
________[ziua/luna/anul] şi oferta va rămâne obligatorie pentru noi şi că poate fi acceptată în
orice moment înainte de expirarea perioadei menţionate.
c. Am înţeles şi am acceptat prevederile legislaţiei achiziţiilor publice aplicabile acestei
proceduri de atribuire, ca şi oricare alte cerinţe referitoare la forma, conţinutul, instrucţiunile,
stipulările şi condiţiile incluse în invitaţia/anunţul de participare şi documentaţia de atribuire.
Invitaţia/Anunţul de participare şi documentaţia de atribuire au fost suficiente şi adecvate

pentru pregătirea unei oferte exacte iar oferta noastră a fost pregătită luând în considerare
toate acestea.
d. In calitate de ofertant la aceasta procedură de atribuire declarăm că nu am întreprins şi nu
vom întreprinde nicio acţiune şi/sau inacţiune în scopul de a restricţiona concurenţa.
3. Dacă oferta noastră este acceptată şi vom semna contractul de achiziţie publică, ne angajăm
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentaţiei de
atribuire, în procent de 3% din valoarea contractului, in conformitate cu prevederile
articolelor 39 si 40 dinHG 395/2016.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, aceasta ofertă împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră prin care oferta noastră este acceptată ca fiind
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice
ofertă primită.
Data:.........................................

(nume, p re n u m e şi sem nătură),
L.S.

în calitate d e ...........................................legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
.....................................................(denumirea/numele operatorului economic)
Operator economic
(denumirea/numele)

OPERATOR ECONOMIC

Formular nr. 7

PROPUNEREA TEHNICĂ

Ofertantul va prezenta modul de realizare a lucrărilor prin furnizarea informaţiilor referitoare
la abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuţie) pentru
realizarea lucrărilor.
Planul propus trebuie să demonstreze înţelegerea prevederilor documentaţiei tehnice şi a
caietului de sarcini şi abilitatea de a transpune progresul activităţilor într-un plan de lucru
fezabil;
Ofertantul va prezenta:
- Listele cu cantităţile de lucrări, produse, completate conform caietului de sarcini, inclusiv
pentru organizarea de şantier.
- Declaraţie privind termenul de garanţie acordat lucrărilor executate.
Planul propus trebuie să utilizeze un nivel al detaliului care să arate activităţile cu legături
bine definite cu fiecare fază, pachet de lucru şi activităţi în pachetul de lucru;

Ofertant
(semnătură autorizată)

