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Se aprobăm .

Primar -  big. Vilut Mezdrea

Invitaţie de participare

la atribuirea prin achiziţie directa a contractului de proiectare şi execuţie lucrări pentru 
obiectivul Pod peste râul Dorna la Podu Coşnei în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA POIANA STAMPEI

Adresa: : str. Principala, nr. 228, Localitatea Poiana Stampei, Cod postai 727430, Suceava

2. Detalii achiziţie:

2.1 Modalitate de atribuire : achiziţie directa

2.2. Denumire achiziţie: Pod peste râul Dorna la Podu Cosnei, comuna Poiana Stampei, 
judeţul Suceava, in comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava.

2.2 Tip contract: contract de proiectare si execuţie lucrări

2.3. Cod CPV: 45221110-6-Lucrări de construcţii de poduri (Rev.2) ; 713225006-Servicii de 
proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

3. Valoare estimata: 449.900 lei fara TVA

4. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

5. Descrierea achiziţie: achiziţie proiectare si execuţie lucrări pentru obiectivul construire Pod 
peste râul Dorna la Podu Cosnei, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, in comuna 
Poiana Stampei, judeţul Suceava.
Participanţii interesaţi vor depune oferta tehnica si financiara în conformitate cu cerinţele din 
caietul de sarcini

6. Garanţia de bună execuţie: 10% din valoarea contractului fără TVA care va fi constituita in 
conformitate cu articolul 40 din HG 395/2016.

7. Termen de execuţie contract: 10 luni: 2 luni etapa de proiectare tehnică, 8 luni perioada de 
execuţie a lucrărilor, începând de la data emiterii ordinului de începere.
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8. Perioada de garanţie acordată lucrărilor: 36 luni

9. Modul de prezentare a ofertei: oferta va fi prezentată la sediul autoritatii contractante intr-un 
exemplar original, in plic sigilat pe care se va specifica adresa autoritatii contractante si 
denumirea obiectivului pentru care se depune oferta, până la data şi ora limită de depunere a 
ofertelor, conţinând următoarele:

- Scrisoare de inaintare ofertă

- Documente de calificare:

a) Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 si art.60 din Legea 98/2016

b) Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016

c) Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016

d) Declaraţie privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016

- Oferta tehnică

- Oferta financiară

- Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte 
obiectul de activitate

Nu se acceptă oferte alternative sau parţiale. în cazul a două oferte aflate la egalitate, AC va 
solicita prezentarea unor noi propuneri finaciare. Se va încheia un contract de achiziţie publica 
cu ofertantul clasat pe primul loc.

Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Poiana Stampei, str. Principală, nr. 228, loc. Poiana 
Stampei, judeţul Suceava

Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 23.06.2021, ora 10:00

Locul de depunere a ofertelor: Primăria Poiana Stampei, str. Principală, nr. 228, Localitatea: 
Poiana Stampei, Cod postai: 727430, Romania, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor

întocmit

Consilier achiziţii publice, 

Lioţjîe Dana,
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