
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI 
DORNA CANDRENILOR 

Telefon 0230/575005 fax 0230/575167 
e-mail Drimariadc@yahoo.com 

Nr. 2  L( OG din 04.10.2018

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
la procedura de achiziţie " Montare statie de autobuz, banei si coşuri de 
gunoi ,în comuna Dorna Candrenilor”

Autoritatea contractantă -  Comuna Dorna Candrenilor vă invită să 
depuneţi ofertă de preţ pentru atribuirea
contractului de achiziţie publică de lucrări: " Montare statie de autobuz, 
banei si coşuri de gunoi ,în comuna Dorna Candrenilor”
Denumirea Autorităţii Contractante şi date de contact: Comuna Dorna 
Candrenilor, str. Principală, nr.85, tel: 0230/575005; fax: 0230/575167
1. Sursa de finanţare: Bugetul local, alte fonduri legal constituite
2. Categoria contractului: Lucrări de montare
Denumirea contractului: " Montare statie de autobuz, banei si coşuri de 
gunoi ,în comuna Dorna Candrenilor”

3. Procedura de achiziţie conform legii: Achiziţie directă în conformitate 
cu art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016

4. Cod clasificare CPV: 45213130-3 Lucrări de construcţii de banei 
(Rev.2)
5. Amplasament:

Comuna Dorna Candrenilor.
6. Valoarea estimata a achiziţiei: 8.435 lei cu T.V.A.
7. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
8. Actualizarea preţului contractului: Preţul ofertei este ferm în lei. Nu 

se acceptă actualizarea preţului contractului.
9. Modul de prezentare a ofertei :
Oferta va fi prezentată într-un exemplar original şi va conţine următoarele 
documente:

mailto:Drimariadc@yahoo.com


Scrisoare de înaintare, conform Formular 1
10. Cerinţele minime de calificare şi formalităţile care trebuie îndeplinite 
în legătură cu participarea la procedura de selecţie de oferte, precum şi 
documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi pentru dovedirea 
îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie, se regăsesc in documentaţia de 
atribuire ataşată acestei invitaţii de participare, care este compusa din:

> Invitaţie de participare ;
> Modele de formulare.

11. Plata se va face pe bază de factură, cu ordin de plată.
Condiţii de plată: Plata se va face în lei, pe bază de facturi, cu ordin de 
plată, după predarea-primirea produselor, în cont deschis la Trezoreria 
Statului. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în 
termenul convenit de la comunicarea facturii de către acesta, 30 zile.
12. Locul de depunere a ofertelor: Primăria Comunei Dorna 

Candrenilor, str.Principală, nr.85 (Secretariat-registratură).
Ofertantul trebuie să sigileze originalul marcând corespunzător plicurile cu 
"Original” (1 exemplar)
Plicurile trebuie să fie marcate cu denumirea şi adresa ofertantului, pentru a 
permite returnarea ofertei fără a fi deschis, în cazul în care oferta respectivă 
este declarată întârziată.
Plicul exterior trebuie să fie marcat astfel:
Către : Primăria Comunei Dorna Candrenilor,str. Principală, nr.85 
Ofertă pentru achiziţia directă : " Montare statie de autobuz, banei si coşuri 
de gunoi ,în comuna Dorna Candrenilor
A nu se deschide înainte de data 12.10.2018 oral2:00 , (ora şi data 
stabilite în anunţul/invitaţia de participare)
Atenţie! Scrisoarea de înaintare se va prezenta separat, în afara plicurilor
13. Durata de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii 

ofertelor.
14. Răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de către operatorii 

economici (daca este cazul), vor fi publicate pe site-ul propriu -
http://primaria-dornacandrenilor.ro/

15. Anunţul de prelungire a termenului de depunere a ofertelor, daca este 
cazul, se va publica pe site-ul propriu - http://primaria- 
dornacandrenilor.ro/

http://primaria-dornacandrenilor.ro/
http://primaria-


16. Limba de elaborare a ofertei: Română
17. Documentaţia de atribuire este publicata pe site-ul propriu: - 

http://primaria-dornacandrenilor.ro/
18. Data limita de depunere a ofertelor: 12.10.2018 ora 12:00
19. Retrageri / Modificări : Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica 
sau retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunere şi 
numai printr-o solicitare scrisă în acest sens. Dacă ofertantul doreşte să 
opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura 
primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea 
contractantă până la data de depunere a ofertelor. Ofertantul nu are dreptul 
de a-şi retrage sau modifica oferta după expirarea datei limită stabilită pentru 
depunere, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a 
contractului de achiziţie publică.
20. Oferte întârziate: Oferta care este depusă/transmisă la altă adresă a 
autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau invitaţia de 
participare ori este primită de către autoritatea contractantă după expirarea 
datei limită pentru depunere se returnează nedeschisă. Ofertele sunt 
declarate întârziate, dacă sunt depuse după termenul limită pentru depunere 
înscris la pct.
21. Căi de atac: în conformitate cu Legea 101/2016.
Nu se acceptă oferte alternative.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a nu accepta ofertele care nu 
respectă cerinţele minime din documentaţia de atribuire ataşată.
Operatorul economic a cărui ofertă a fost desemnată câştigătoare are 
obligaţia de a încărca oferta în catalogul electronic disponibil la adresa 
www.e-licitatie.ro, iar atribuirea se va realiza prin intermediul SEAP-ului, 
conform prevederilor Legii 98/2016.

PRIMAR
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Obiectiv:Montare statie de Autobuz, banei si coşuri de gunoi 
Amplasament: Parcare Poiana Negrii,Loc. Dorna Candrenilor, jud. Suceava 
Beneficiar: Consiliul Local al Primăriei Dorna Candrenilor

DEVIZ ESTIMATIV - Lucrări de construcţii 
Obiect:Montare statie de Autobuz(1 buc), banei (5buc )si coşuri de 

gunoi(15 buc)

Nr.
crt.

Simbol articol

Denumire articol
U.M Cantitate

P.U.
a) materiale
b) manoperă
c) utilaj
d) transport

Total
(5+6+7+8)

0 1 2 3 4 9
1

Săpătură manuala in spatii intinse 
teren tare

mc 4,050
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

2

Montare armaturi din plasa sudata in 
platforma betonata

mc 110,000

°
 P

 P
 P

 
O

 O
 o

 o
 

o
 o

 o
 o

0,00

3

Săpătură manuala in spatii inguste 
teren tare

mc 5,340
o

 o
 o

 o
 

o
 o

 o
 o

 
o

 o
 o

 o
0,00

4

Turnare beton clasa C12/15 
(B200;BC15) in fundaţii coşuri de gunoi 

si fundaţii zid de sprijin

mc 3,200
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5

Turnare beton clasa 
C18/122.5(B300;BC22.5) in platforma 

statie

mc 4,000

O
 O

 O
 o

 
o

 o
 o

 o
 

o
 o

 o
 o

0,00

6

Zidărie din piatra cu M100 T la zidul de 
sprijin

mc 12,600
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

7

Preparare beton clasa 
C12/15(B200:BC15)

mc 3,280

o
 p

 o
 o

 
o

 o
 o

 o
 

o
 o

 o
 o

0,00

8

Preparare beton clasa 
C18/122.5(B300;BC22.5)

mc 4,100

o
 o

 o
 o

 
o

 o
 o

 o
 

o
 o

 o
 o

0,00

9

Transport materiale diferite cu 
autobasculanta de 6,5 tone la distanta 

de 10 km

to 23,940

o
p

 o
p

 
o

 o
 o

 o
 

o
 o

 o
 o

0,00

10

Transport beton cu autoagitatorul la 
distanta de 10 km

to 17,710

o
 o

 o
 o

 
o

 o
 o

 o
 

o
 o

 o
 o

0,00

Total cheltuieli directe 0,00

Recapitulatie deviz

Materiale 0
Manopera 0,00
Utilaj 0,00
Transport 0,00
Fd garant salarii 2,25% 0,00



|Total cheltuieli directe 0,001
Cheltuieli indirecte......... 0,00
Profit ..................... 0,00

| TOTAL 1 0,001
TVA 19% 0,00

ITOTAL GENERAL ( cu rotunjiri ) __________________

SC "URSVIO-BIOPROIECT" SRL, Fundu Moldovei



FORMULARE

Formular nr. 1

OPERATOR ECONOMIC înregistrat la sediul autorităţii
contractante

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

SCRISOARE DE ÎNAINTARE 

Către :
Primăria Comunei Dorna Candrenilor,

Adresă: Dorna Candrenilor, str Principala, nr. 85,jud. Suceava

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului 
de lucrări "MONTARE STATIE DE AUTOBUZ, BĂNCI SI COŞURI DE GUNOI ” , noi
____________________________  (denumirea/numele 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:........................................................................................(denumire ofertant,
localitate, strada, număr, cod poştal 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

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către: Comuna DORN A CANDRENILOR, str. PRINCIPALA, nr.85, judeţul Suceava

Subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ...............................................  (<denumirea/numele

operatorului economic / grupului de operatori economici) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile 

şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să prestăm serviciile de proiectare şi să executăm 

lucrările pentru "MONTARE STATIE DE AUTOBUZ, BĂNCI SI COŞURI DE GUNOI "„pentru 

suma totală înscrisă în tabelul următor:

Elementele constitutive ale 
ofertei

Valoare
în cifre şi în litere 

lei, fără TVA
TOTAL PROPUNERE 
FINANCIARĂ, din care: (în cifre) (în litere)
La aceste valori se adaugă cota TVA.
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. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 60 (şaizeci) zile, de la data
depunerii ofertelor, respectiv până la data d e ................ inclusiv şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi
poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
c. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai 
curând posibil după primirea ordinului de începere
d. 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 in documentaţia de atribuire.
e. în 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.
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 d e ......... % din valoarea contractului, astfel:

□ prin instrument de garantare emis de o societate bancară sau de o societate de asigurări
□ prin reţineri succesive din facturi 
(se bifează opţiunea corespunzătoare)

f. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă.
g. 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.
h. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă 
primită.
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Data completării (ziua, luna anul).

calitate de

operatori economici).

(numele şi prenume)____________________ , (semnătura şi ştampila), în
______ , legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
_____________ (denumirea/numele operatorului economic /  grupului de

Ofertant /  Lider de asociere 
(se alege opţiunea corespunzătoare)

( denumirea/numele operatorului economic /  grupului de operatori 
economici)

....................................(numele persoanei autorizate)
................................. (semnătura persoanei autorizate)


