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Se aprobă,

Primar -  ing. Virhf^ffefdrea

Invitaţie de participare

la atribuirea prin achiziţie directa a contractului de lucrări pentru pbiewivuJ^ 

refacere drumuri comunale in comuna Poiana Stampei, judeţul SbcţjViu

1. AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA POIANA STAMPEI

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

2. Detalii anunţ:

2.1 Tip anunţ: achiziţie directa

2.2 Tip contract: contract de lucrări

3. Denumire achiziţie: refacere drumuri comunale in comuna Poiana Stampei, judeţul 
Suceava

COD CPV - 45233142-6 -  Lucrări de reparare a drumurilor (Rev.2)

4. Valoare estimata: 220.168,06 lei fara TVA

5. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru ofertele conforme si admisibile.

6. Descrierea contractului: execuţie lucrări refacere drumuri comunale in comuna Poiana 
Stampei, judeţul Suceava conform caiet de sarcini. Participanţii interesaţi vor depune oferta 
tehnica si financiara pentru lucrări, produse, transport in vederea realizării obiectivului, conform 
cerinţelor.
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7. Condiţii contract: Ofertanţii interesaţi vor depune oferta pentru toate lucrările, produsele si 
cheltuielile cu ducerea la îndeplinire a contractului, conform cerinţelor. Nu se accepta oferte 
alternative sau parţiale.

8. Garanţia de buna execuţie: 5% din valoarea contractului, fara TVA

9. Termen de execuţie contract: 30 zile, după constituirea GBE

10. Perioada de garanţie acordata lucrărilor: 24 luni

11. Modul de prezentare a ofertei: oferta va fi prezentata la sediul autoritarii contractante intr- 
un exemplar original, in plic sigilat pe care se va specifica adresa autoritarii contractante si 
denumirea obiectivului pentru care se depune oferta, conţinând următoarele:

11.1 Scrisoare de inaintare -  anexata plicului -  formular nr.l

11.2 Documente de calificare:

a) Declaraţie privind neincadrarea in art.59 si art.60 din Legea 98/2016

b) Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016

c) Declaraţie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016

d) Declaraţie privind neincadrarea in art.167 din Legea 98/2016

e) Oferta tehnica

f) Oferta financiara

g) Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului din care sa 
rezulte obiectul de activitate

h) celelalte documente, conform modele formulare

12. Caietul de sarcini este disponibil si la sediul Primăriei Poiana Stampei. In acelaşi timp se 
pot vizualiza drumurile comunale care fac obiectul lucrărilor.

13. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor: 17.11.2021 -  ora 10:00.

14. Locul de depunere a ofertelor: Primăria Poiana Stampei, str. Principala, nr. 228, Localitatea: 
Poiana Stampei, Cod postai: 727430, Romania

întocmit

Consiler ac^iizitiţ publice,
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