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Nr. 2702 din 19.10.2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Referitor la: achizitia directa pentru atribuirea contractului de lucrari
„LUCRARI DE AMENAJARE PARCARE IN ZONA CENTRALA A
LOCALITATII CHVERESU MARE”.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
Comuna Cheveresu Mare, in calitate de autoritate contractanta, invita operatorii economici sa depuna
oferta pentru achizitia directa – „LUCRARI DE AMENAJARE PARCARE IN ZONA CENTRALA A
LOCALITATII CHVERESU MARE”
Cod CPV: 45223300-9 Lucrari de constructii de parcari (Rev. 2);
Conditiile de executie si conditiile de plata: conform specificatiilor tehnice si a modelului de
contract atasat documentatiei de atribuire;
Cantitatea solicitata: conform specificatiilor tehnice;
Valoarea estimata a achizitiei: 257.836,91 lei fara TVA
Durata de executie: 2 luni de la data ordinului de incepere emis de catre achizitor
Perioada de garantie: minim 24 luni
Modalitati de plata: conform contract;
Modalitatea de prezentare a documentelor:
La intocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate cerintele mentionate in Invitatia de
participare, specificațiile tehnice, precum si sa completeze toate formularele atasate la prezenta invitatie.
Documentele vor fi introduse intr-un plic sigilat si se vor prezenta int-un exemplar original.
Pe plic se vor scrie urmatoarele informatii: oferta depusa pentru achizitia directa „LUCRARI DE
AMENAJARE PARCARE IN ZONA CENTRAL A LOCALITATII CHVERESU MARE”.
I.CONDITII DE PARTICIPARE:
Nota: Operatorii economici trebuie să fie înregistraţi în S.E.A.P. la data depunerii ofertei
Situatia personala a ofertantului:
- Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr.
98/2016;
- Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 165 din Legea nr.
98/2016;

-

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr.
98/2016;
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr.
98/2016;

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul teritorial , in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul”, care sa contina informatii reale/actuale la data limita de
depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului
economic; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN
principal sau secundar din Certificatul Constatator.

-

II. PROPUNEREA TEHNICA va cuprinde:
Document de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale
(formular)
Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu
privire la relațiile de muncă
Declaratie privind perioada de garantie acordata lucrarii;
Declarație privind respectarea obligațiilor cuprinse în caietul de sarcini;
Formular de informatii generale.
Grafic de executie

-

III. PROPUNEREA FINANCIARA trebuie sa fie exprimata in lei si va cuprinde:
Formularul de depunere a propunerii Financiare;
Lista cu cantitatile de lucrari;

-

In formarea valorii ofertate se vor cuprinde toate cheltuielile directe, toate taxele si
impozitele considerate ca obligatii legale ale contractantilor, cheltuieli indirecte, transportul,
profitul etc., exclusiv TVA.
Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie, care
este in cuantum de 5% din valoarea de contract, fara TVA si se poate constitui prin una din
urmatoarele forme:
• Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de
asigurari, care devine anexa la contract;
• Retineri succesive din sumele datorate.In acest caz, contractantul are obligatia de a
deschide, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, un cont de disponobil distinct la dispozitia autoritatii contractante.
Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie
mai mica de 0,5% din pretul contractului;
Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea
contractului si devine anexa la contract.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data termenului limita de primire a
ofertelor.
Termenul limita si locul de depunere a ofertei:
Oferta se va depune la sediul Primariei Comunei Cheveresu Mare – Loc. Cheveresu Mare,
nr. 279, jud. Timis, Registratura.
Data si ora limita de depunere a ofertei: 22.10.2020, ora 10.00;
Obs: Odata cu depunerea ofertei la sediul primariei este necesara configurarea
pozitiei in catalogul electronic din S.E.A.P.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Modalitatea de selectare si finalizare a achizitiei directe:
După evaluarea ofertelor şi desemnarea operatorului economic câştigător, autoritatea
contractantă iniţiază procedura de achiziţie publică şi finalizează în S.E.A.P. „Cumpărarea
directă” de la ofertantul câştigător.

Alte informatii:
- Documentatia de atribuire se poate obtine urmare unei solicitari pe adresa de email: achizitii.cheveresumare@gmail.com;
- Relatii suplimentare se pot obtine in scris
pe adresa de e-mail:
achizitii.cheveresumare@gmail.com;
- Eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor transmite pe e-mail:
achizitii.cheveresumare@gmail.com;
- Comisia pentru achizitia directa isi rezerva dreptul de a solicita
clarificari/completari, necesare in analiza ofertelor depuse;
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