Nr.2866 /24.07.2020

INVITATIE
de a participa la achizitia directa pentru achizitionarea „Lucrari de reparatii imprejmuire scoala
Orasti, in comuna Frumusani, judetul Calarasi”
Prin prezenta vă invitam sa participati la achizitia directa organizata in baza art. 7 alin.(5) din
Legea nr.98/2016 in vederea achizitionarii lucrarilor de „Reparatii imprejmuire scoala Orasti, in
comuna Frumusani, judetul Calarasi” conform urmatorului program:
1. Data limita stabilita pentru depunerea ofertei: 29.07.2020 ora 15:00;
2. Data stabilita pentru deschiderea ofertei: 30.07.2020 ora 09:00;
3. Valoarea estimata a achizitiei: 100.000 lei TVA inclus, din care:
a)Valoare executie lucrari 100.000 lei TVA inclus;
4. Sursa de finantare: bugetul local/alte surse legal constituite.
Contractul de executie lucari se va derula pe o perioada de 3 luni calendaristice.
Garanția de Bună Execuție:
Conform articolului 39, paragraf 3) din HG nr. 395/2016, Contractantul va furniza Autoritatii
Contractante, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului, o Garanție de Bună
Execuție.Cuantumul Garanției de Bună Execuție a contractului reprezintă 5 % din valoarea
ofertată.
Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din urmatoarele modalitati:
- Scrisoare de garantie bancara;
- Virament bancar;
În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, constituirea
garantiei poate fi facuta prin depunerea la casierie a unor sume în numerar;
-Prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, contractantul are
obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului
din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma iniţială care se depune de
către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din preţul contractului de
achiziţie publică, fără TVA.
- Printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate
de asigurări;
Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a
constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda
mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii
asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din
garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia
dintre membrii asocierii.
Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.42 din HG 395/2016.
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Garantia tehnica a lucrarilor executate este de 36 luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie finala, precum si
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii
de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie.
Operatorii economici trebuie sa fie inscrisi in Sistemul Electronic de Achizitii, iar operatorul
economic declarat castigator al procedurii de achizitie directa va posta oferta in SICAP(cod CPV:
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)).
Operatorul economic decalarat castigator al procedurii de achizitie direct ava prezenta
urmatoarele documente:
1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2.cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator
emis de ONRC / actul constitutiv;
3.după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizițiile publice;
4.alte documente edificatoare, după caz
Ofertanții, terții sustinători si subcontractanții nu trebuie sa se gasească în situatiile prevazute la
art.164, art 165, art.167 din Legea 98/2016.
Persoanele cu functie de decizie:
1.BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS -Secretar
2.TONE CORINA ANISOARA -Consilier Contabil
3.ANCA PETRUTA -Inspector Urbanism
4.FEODOROV DANIEL -Inspector Specialiate
5.TONE STELIAN -VicePrimar cu atributii de Primar
6.STOIAN GHEORGHE -Consilier
7.IONITA MIHAIL-Consilier
8.MARIN NICOLAE-Consilier
9.CRETU MARIAN-Consilier
10.LAZARESCU NICULAE-Consilier
11.STAN GEORGETA-Consilier
12.ION MARIAN-Consilier
13.DUMITRU ION-Consilier
14.TANASE ION-Consilier
15.FIRCA AUREL-Consilier
16.NICOLAE DUMITRU-Consilier
Modul de prezentare a propunerii financiare
1.Se va prezenta - Formularul de Oferta – Pretul din formularul de oferta reprezinta pretul ofertat
pentru executia contractului conform documentatiei de atribuire si va fi exprimat in lei fara TVA.
Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de
angajare in contract, ceea ce atrage incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile. Se va
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prezenta o singura oferta de pret, nu se admit oferte alternative, iar preturile vor fi exprimate in lei
si vor ramane ferme pe toata durata de indeplinire a contractului. Nu se accepta ajustari de preturi.
În sustinerea pretului ofertat se vor utiliza formularele puse la dispozitie prin legislatia specifica, din
care sa rezulte preturile unitare ce trebuie prezentate conform listelor de cantitati de lucrari anexa la
caietul de sarcini, respectiv urmatoarele formulare: nr. F1– Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
(care va include toate categoriile de costuri care fac parte integranta din propunerea financiara
indicate mai sus), nr. F2 – Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte, nr. F3 - Lista cu cantitatile de
lucrari pe categorii de lucrari, nr. C6 – Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, nr. C7 Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru, nr. C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore
functionare a utilajelor de constructii, nr. C9 - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile.
2.La intocmirea propunerii financiare se vor respecta in mod obligatoriu cerintele si modalitatile
solicitate in documentatia de atribuire.
3. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei
preliminare
– Ofertantii trebuie sa-si evalueze preturile astfel incat pretul total al ofertei sa acopere toate
cheltuielile si obligatiile contractului mentionate in, sau care reies din documentatia de atribuire.
4.Pretul ofertat reprezinta un element esential al propunerii financiare a carui realitate si legalitate
va fi verificata de catre comisia de evaluare. In acest sens vor fi verificate preturile componente
ofertate in considerarea art. 137 alin 3 litera c din HG 395/2016 care dispune ca o oferta este
neconforma cand “contine preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi
justificate”. Acestei situatii i se asimileaza si absenta din componenta pretului ofertat a procentului
reprezentand profitul.
5.Ofertantul va prezenta indicarea motivata, a informatiilor din propunerea financiara care sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, in baza legislatiei
aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidentiala va fi prezentata intr-un
document separat continand aceasta mentiune. In cazul in care aceste conditii nu sunt incidente
Formularul - Declaratie cuprinzand – informatiile considerate confidentiale nu va fi depus,
propunerea tehnica fiind astfel considerata ca document public in sensul legii 544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public. Ofertantii vor avea in vedere prevederile art19 din
Legea 101/2016 - Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba
Modul de prezentare a ofertei
Oferta se va depune in plic sigilat, la registratura Primariei Frumusani si va contine:
a)documente de calificare(documentele nominalizate la punctul III);
b)propunere financiara:
Propunerea financiara va contine:
-formular oferta;
-formulare HG 907/2016: formulare: nr. F1– Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (care va
include toate categoriile de costuri care fac parte integranta din propunerea financiara indicate mai
sus), nr. F2 – Centralizatoarele cheltuielilor pe obiecte, nr. F3 - Lista cu cantitatile de lucrari pe
categorii de lucrari, nr. C6 – Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale, nr. C7 - Lista
cuprinzând consumurile cu mana de lucru, nr. C8 - Lista cuprinzând consumurile de ore functionare
a utilajelor de constructii, nr. C9 - Lista cuprinzând consumurile privind transporturile
Ofertantii pot sa viziteze amplasamentul unde se vor executa “Lucrari de reparatii imprejmuire
scoala Orasti, in comuna Frumusani, judetul Calarasi” astfel incat sa poata formula o oferta
corecta si concludenta.
Detalii suplimentare, se pot obtine de la sediul primariei comunei Frumusani, judetul Calarasi.
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Anexam prezentei, documentatia in baza careia veti elabora oferta.

Viceprimar cu atributii de Primar,
TONE STELIAN

PRIMAR,
Gheorghe COVRIGEA

Pag. 4 din 4

