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INVITATIE  DE PARTICIPARE 
 
 

Primăria Comunei Dorna Candrenilor vă invită să participaţi la 

depunerea ofertelor în cadrul achiziţiei directe pentru atribuirea contractului 

de execuție „Extindere rețea electrică zona Oușorului 2, sat Dorna 

Candrenilor” Cod CPV:  45231400-9 Lucrări de construcții de linii electrice 

(Rev. 2) Tip contract: lucrări de extindere rețea electrică 

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie: „Cumpărare 
directa” 
 
3. Sursa de finanţare a contractului de lucrări, care urmează să fie atribuit: 
Bugetul local; 
4. Oferta depusă trebuie să cuprindă: 
 a) Documente de calificare: 
A.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să 
rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului 
trebuie să aibă corespondent în codul/ codurile CAEN din certificatul constatator 
emis de ONRC. Certificatul constatator va fi datat la emitent cu cel mult 30 de 
zile anterior datei prevăzute pentru deschiderea ofertei. Documentul se va 
prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu 
originalul”. 
A.2. Certificat de atestare a plăţii impozitelor şi taxelor locale eliberat de 
autoritatea publică locală/ autorităţile publice locale în circumscripţia căreia/ 
cărora are sediul social şi/sau alte active impozabile din care să reiasă situaţia 
obligaţiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta. 
Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu 
menţiunea „conform cu originalul”. 
A.3. Certificat de atestare fiscală eliberat de Agenţia Naţională pentru 
Administrare Fiscală care să confirme îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 
componente ale bugetului general consolidat din care să reiasă situaţia 
obligaţiilor scadente în luna anterioară celei în care se depune oferta. 



Documentul se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu 
menţiunea „conform cu originalul”. 
A.4.  „Declarație privind eligibilitatea” in conformitate cu  prev. Art. 180 din OUG 
nr. 34/2006  (va  fi exclus din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica orice ofertant despre care Comuna Dorna Candrenilor are 
cunostinta ca, in ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotarare definitiva a unei 
instante judecatoresti pentru participare la activitati ale unor organizatii criminale, 
pentru coruptie, pentru frauda si/ sau pentru spalare de bani), 
A.5.  „Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 
nr. 34/ 2006”. 

In vederea completarii acestei declaratii, se vor nominaliza persoanele cu 
functii de decizie din cadrul autoritatii contractante ca fiind: 
1. d-l Mafteiu CANDREA – primarul comunei;  
2. d-l Vasile RUSCAN – Viceprimarul comunei;  
3. d-na Irina-Speranța CANDREA – secretarul comunei;  
4. d-na Ioana-Daniela DELIMAN – responsabil achiziţii publice;  
5. d-na Maricica URSU – Inspector principal;  
6. d-l Costel CHIRUȚĂ – Inspector urbanism,  
7. d-l Vasile RUSU – referent compartimentul financiar-contabil,  
8. d-na Paraschiva IANOȘ – consilier superior, 
9. d-na Adela-Ana ROGOJAN –consilier asistent, 
10. d-l Gheorghe CANDREA-BOGZA – consilier local,  
11. d-na Ana MITROFAN – consilier local,  
12. d-l Dorel DANEA – consilier local,  
13. d-l Dumitru BUZILĂ – consilier local,  
14. d-l Daniel ŢÂCŞĂ – consilier local,  
15. d-l Adrian CHELSOI – consilier local,  
16. d-l Toader Florin PAŞCAN – consilier local,  
17. d-l Dănuţ CANDREA – consilier local,  
18. d-l Cristinel ŢIGANETEA – consilier local;  
19. d-l Ion IVAN – consilier local;  
20. d-l Cristinel Ilie RUSU – consilier local. 
21. d-l Ilie - Nicolae - Dumitru COJOCARU – consilier local 
 
A.6. Documente care dovedesc deținerea (proprietate sau închiriere) utilajelor 
necesare implementării proiectului. 
 
  

Ofertantul va întocmi propunerea tehnică şi financiară având în vedere 
valoarea maximă a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea 
contractului, respectiv – 21.300 lei inclusiv  TVA. 

 
   b) Propunerea tehnică 
 
c) Propunerea financiară (formulare F1;F2, F3, C6;C7;C8,C9) 

 
5. Limba de redactare a ofertei: limba română. 



 
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile calendaristice, de la data deschiderii 
ofertelor. 
 
7. Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA. 
 
8. Preţul ofertei este ferm în lei. NU se acceptă actualizarea preţului contractului. 
 
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: „preţul cel 
mai scăzut”. 
 
10. Durata contractului: 3(trei) luni, 
 
11. Garanţia de bună execuţie: da. 
                            
12. Adresa la care se depune oferta: Primăria comunei Dorna Candrenilor, sat 
Dorna Candrenilor,str. Principală, nr.85, cp. 727190, judeţul Suceava. 
 
13. Data limită pentru depunerea ofertei: 17.06.2016, ora 1200 . 
 
14. Deschiderea ofertei: 17.06.2016, ora 1230 
 
15. Ora, data şi locul negocierii: 17.06.2016, ora 1400, la sediul Beneficiarului – 
Primăria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, cp. 727190, judeţul 
Suceava. 
 
 
 

Primar, 
Mafteiu CANDREA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


