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INVITATIE DE PARTICIPARE

Primiria Comunei Dorna Candrenilor vd invitd sd participati la

depunerea ofertelor in cadrul achizitiei directe pentru atribuirea contractului
de ,,FURNIZARE SI TRANSPORT PIATRA PE DRUM COMUNAL SECU.
GLfGU Sl DRUM COMUNAL IZVORUL ALB", cod CPV 14212300-3 Piatra
de cariera si concasata (Rev.2).

Tip contract: fu rnizare.
1. Procedura aplicatd pentru atribuirea contractului de achizitie: ,,Cumpdrare
directa"

2. Sursa de finantare a contractului care urmeazd sd fie atribuit: Bugetul local;
3. Oferta depusd trebuie si cuprindi:

a) Documente de calificare:
A.1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer[ului din care si
rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului
trebuie sa aibd corespondent in codul/ codurile CAEN din certificatul constatator
emis de ONRC. Certificatul constatator va fi datat la emitent cu cel mult 30 de
zile anterior datei prevdzute pentru deschiderea ofertei. Documentul se va
prezenta in original, copie legalizati sau copie lizibild cu menliunea ,,conform cu
originalul".
4.2. Certificat de atestare a pla(ii impozitelor 9i taxelor locale eliberat de
autoritatea publicd locald/ autorit5[ile publice locale in circumscriplia careia/
cdrora are sediul social gi/sau alte active impozabile din care si reiasd situalia
obliga[iilor scadente in luna anterioard celei in care se depune oferta.
Documentul se va prezenta in original, copie legalizati sau copie lizibili cu
menliunea,,conform cu originalul".
A.3. Certificat de atestare fiscali eliberat de Agenlia Nalionala pentru
Administrare Fiscald care sd confirme indeplinirea obligaliilor de platd a
impozitelor, taxelor 9i contributiilor de asiguriri sociale cdtre bugetele
componente ale bugetului general consolidat din care sd reiasi situalia
obligaliilor scadente in luna anterioard celei in care se depune oferta.
4.4 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 si 60 din Legea
98t2016.



Ofertantul va intocmi propunerea tehnicd gi financiard av6nd in vedere
valoarea maximi a fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului, respectiv - 101.652 lei fara TVA.

4, Limba de redactare a ofertei: limba romdnd.

5' Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile calendaristice, de la data deschiderii
ofertelor.

6. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA.

7. Prelul ofertei este ferm in lei. NU se acceptd actualizarea prelului contractului.

8. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrdri: ,,prelul cel
mai scdzut".

9, Durata contractului: 1 (una) luna.

10. Garanlia de bund execulie: nu.

11. Adresa la care se depune oferta: Primiria comunei Dorna Candrenilor, sat
Dorna candrenilor,str. Principald, nr.85, cp. 727 190, judelul suceava.

12. Data limitd pentru depunerea ofertei: 21.04.2021, ora 0g30 .

13. Deschiderea ofertei: 21.04.2021, ora 08a5

14. Ora, data gi locul negocierii: 21.04.20210, ora 0900, la sediul Beneficiarului -Primdria comunei Dorna Candrenilor, sat Dorna Candrenilor, cp.7271g0, judelul
Suceava.

Achizilia se va finaliza prin publicarea si cumpirarea directa de pe SlCAp.

Primar,
Danut CANDREA


