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OPERATOR ECONOMIC. 
Nr / 

Catre . 

SCRISOARE DE INAINTARE 

PRIMARIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA 

Ca urmare a invitatiei de participare nr. 3430 din data de 16.05.2016, publicată pe site-ul 
www.poianastampei.ro, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de "Extindere reţea 
electrică din sat Căsoi, zona Plaiul Bargăului, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, ( CPV 
45231400-9 Lucrări de construcţii de linii electrice, Rev. 2, noi S C. S RL., va 
transmitem alaturat, urmatoarele: 

1.coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand oferta în original; 

2. documentele care însoţesc oferta. 

În speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de 
întreaga noastră consideraţie. 

Data completarii Operator economic 
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OPERATOR ECONOMIC. 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al S.C S.R.L., cu sediul in 
localitatea str nr jud , declar pe propria răspundere, sub 
sancţiunea excluderii din procedura pentru atribuirea contractului de "Extindere reţea electrică din sat 
Căsoi, zona Plaiul Bargăului, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, ( CPV 45231400-9 Lucrări 
de construcţii de linii electrice, Rev. 2 şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma 
aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, 
respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti 
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de 
bani. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

Data completării 

Operator economic, 
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OPERATOR ECONOMIC 

DECLARAŢIE 
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din 

Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 

Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 
ofertant/candidat/concurent la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de 
"Extindere reţea electrică din sat Căsoi, zona Plaiul Bargăului, comuna Poiana Stampei, judeţul 
Suceava, ( CPV 45231400-9 Lucrări de construcţii de linii electrice, Rev. 2, declar pe propria 
răspundere ca: 

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator 
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu 
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; 

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. 
a); 

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată 

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti, 
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie 
profesională. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice 
documente doveditoare de care dispun. 

înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea 
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Operator economic, 
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DECLARAŢIE 
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 691 

din OUG nr. 34/2006 

Subsemnatul(a), (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în 
calitate de ofertant/ ofertant asociat/subcontractant la procedura pentru atribuirea contractului de "Extindere 
reţea electrică din sat Căsoi, zona Plaiul Bargăului , comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, ( CPV 
45231400-9 Lucrări de construcţii de linii electrice, Rev. 2declar pe proprie răspundere, că: 

Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de 
supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul 
al patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69, lit. 
a din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoanele care deţin funcţii de 
decizie în cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, dupa cum urmeaza: 

Primar - Mezdrea Vilut, Viceprimar / consilier local - Todasca Elisei, Consilieri locali: Bida Ioan, 
Cirdei Clement Leon, Chiforescu Vasile, Cretu Petru, Florea Catalin Ionel, Magas Adnana, Rinzas 
Ionel, Sandu Silvestru, Todasca Matei, Tiganea Gheorghe. 

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca 
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente 
doveditoare de care dispun. 

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea 
exclusivă. 

Data completării: 

Operator economic, 
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FORMULAR DE OFERTA 

Către , 
PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA 

Domnilor, 
Examinând documentaţia privind procedura pentru atribuirea contractului de "Extindere reţea 

electrică din sat Căsoi, zona Plaiul Bargăului , comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, ( CPV 
45231400-9 Lucrări de construcţii de linii electrice, Rev. 2 subsemnatul , 
reprezentant ai ofertantului , ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi 
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm "Extindere reţea electrică din sat 
Căsoi, zona Plaiul Bargăului, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, ( CPV 45231400-9 Lucrări 
de construcţii de linii electrice, Rev. 2) pentru suma de lei ( 
lei) la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în valoare de lei. 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa executăm lucrarea în 
Zile/ luni. 

3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 60 de zile, (şaizeci de zile), 
respectiv pana la data de , şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată 
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 

4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu 
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor 
constitui un contract angajant între noi. 

5. Precizam ca: 
* nu depunem oferta alternativa. 

6. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe 
care o puteti primi. 

Data : 

, reprezentant al ofertantului , legal 
autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele 
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OPERATOR ECONOMIC 

DECLARAŢIE 
PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA 

1.Subsemnatul , reprezentant împuternicit al , declar pe 
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru 
atribuirea contractului de "Extindere reţea electrică din sat Căsoi, zona Plaiul Bargăului , comuna 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, ( CPV 45231400-9 Lucrări de construcţii de linii electrice, Rev. 2, 
din data de 23.05.2016, organizată de Primăria comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, particip şi 
depun oferta: 

X în nume propriu; 
[ ] ca asociat în cadrul asociaţiei ; 
[ ] ca subcontractant al ; 

2.Subsemnatul declar ca: 
X nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; 
[ ] sunt membru în grupul sau reţeaua a carei lista cu date de recunoaştere o prezint în anexa. 

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în 
prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publica sau, în cazul în care vom fi desemnaţi castigatori, pe parcursul derulării contractului 
de achiziţie publica. 

4.De asemenea, declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, 
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării 
datelor din prezenta declaraţie. 

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane 
juridice sa furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai COMUNEI POIANA STAMPEI, 
JUDEŢUL SUCEAVA, CUI 5021250, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatura cu 
activitatea noastră. 

Operator economic, 
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INFORMATII GENERALE 

l.Denumirea : , in scopul participarii la procedura pentru atribuirea 
contractului de "Extindere reţea electrică din sat Căsoi, zona Plaiul Bargăului , comuna Poiana 
Stampei, judeţul Suceava, ( CPV 45231400-9 Lucrări de construcţii de linii electrice, Rev. 2), din data 
de 23.05.2016, prezentam urmatoarele date generale: 

2.Codul fiscal: 

3.Adresa sediului central: 

4.Telefon: 
E-mail: 
Persoana de contact: 

5.Certificatul de înregistrare : 

6.Cod IBAN al contului bancar deschis la 

7.Obiectul de activitate în conformitate cu autorizaţiile de funcţionare anexă la certificatul de 
înregistrare: 

Cod 
CAEN Explicaţie cod CAEN Descrierea activităţii 

Ofertant, 
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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

PRIMAR-i 

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferta pentru atribuirea, prin 
^ achiziţie directă, a contractului de " execuţie reţea electrică în sat Căsoi, zona Plaiul Bargăului, în 

comuna Poiana Stampei, judeţui Suceava", CPV 45231400-9 Lucrări de construcţii linii electrice. 
Obiectul achiziţiei constă în extinderea reţelei electrice în comuna Poiana Stampei, sat Căsoi, 

zona Plaiul Bargău lui Judeţul Suceava 
Valoarea estimată a achiziţiei; 32.000 lei, fără tva, echivalent a 7.129,80 euro (curs valutar 

BNR din 16.05.2016, leuro = 4,4882 lei). 
Durata contractului: 3 luni calendaristice, de la semnarea contractului de către ambele părţi. 
Sursa de finanţare: bugetul local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava. 
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. 

Documentele de calificare solicitate. Se vor prezenta următoarele documente: 

1.Documentaţia de calificare referitoare Ea: 
a) Situaţia personală in calitate de ofertant 

Declaraţie privind eligibilitatea (art. 180 din OUG 34/2006) . 
Justificare: operatorii economici participanţi ia procedura nu trebuie sa se încadreze în 

situaiiiie prevăzute la art. î80 din OUG nr. 34/2006, cu modific, si complet. Ulterioare. 
* Acest formular va fi prezentat si de către tertul susţinător, daca e cazul. 

Declaraţie privind calitatea de participant la procedura . 
Justificare: furnizează informaţiile necesare verificării dacă operatorii economici se află 

sau nu in situaţiile de excludere prevăzute la art. 46 alin. (1) din OUG nr 34/2006. 

Declaraţie privind neincadrarea în situaţiile prevăzute in art. 691. 
Justifîcare:Se certifică faptul că participarea la procedură este făcută in concordanţă cu 

regulile de evitare a conflictului de interese. 

b) Capacitatea de exercitare a activităţii 
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe langa instanta 

competenta, din care sa rezulte adresa actuala, obiectul de activitate precum si faptul ca nu sunt 

Declaraţie privind neincadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 . 
Justificare: se solicita pentru a demonstra solvabilitatea ofertantului. 
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înscrise menţiuni privind reorganizarea sau procedura lichidării judiciare (faliment), sau ca societatea 
se afla în incapacitate de plata, original, copie legalizată sau copie lizibila cu menţiunea conform cu 
originalul. 

Justificare: Documentul confirmă dacă ofertantul are obiect de activitate principal şi/sau 
secundar corespunzător exercitării activităţii profesionale în vederea îndeplinirii contractului. Permite 
verificarea existenţei obiectului de activitate principal şi/sau secundar corespunzător exercitării 
activităţii profesionale, verificarea dacă persoana juridică se ajlă in proces de lichidare (conform 
Legii 31/1990, republicată% reorganizare judiciară sau faliment (conform Legii 85/2006, republicată 
si ca este „fictiv", precum si a se vedea codul unic de înregistraref numărul de ordine din registrul 
comerţului. 

c) Situaţia econom ico-financ iară 
Certificat de atestare fiscala emis de Administraţia Publica locala- privind plata obligaţiilor 

către bugetul local eliberat de către direcţia fiscala din cadrul primăriei în a căror raza teritoriala 
activeaza ofertantul, din care sa reiasa ca ofertantul nu are obligaţii restante la bugetul local, valabil la 
data deschiderii, din care să reiasă că ofertantul nu are datorii scadente în luna anterioara celei în 
care se depun ofertele. 

Se va prezenta în original, copie legalizată sau copie lizibila cu menţiunea conform cu originalul, 
valabil la data deschiderii ofertelor. 

Justificare: Acest document conferă autorităţii contractante posibilitatea de a pune în aplicare 
prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 

Certificatul de înregistrare al societăţii: 
Certificat de înregistrare in scopuri de TVA: 

d) Capacitatea tehnica si/sau profesională 
Fisa de informaţii generale . 

e) Împuternicire scrisa din partea ofertantului pentru persoanele desemnate sa participe la activitatea de 
deschidere a ofertelor -

Oferta va conţine: 
a) Documentele de calificare solicitate mai sus; 
b) Propunerea financiară- se va prezenta în conformitate cu Formularul de ofertă anexat şi va conţine 

preţul total lei. Se vor prezenta, 
- Deviz generaî privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie menţionat. 
- Lista cu cantităţi pe categorii de lucrări. 

Nu se acceptă oferte întarziate sau depuse la o altă adresă decât cea menţionată în invitaţia de 
participare, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise. 

Modul de întocmire a ofertei: 
Documentele de calificare împreună cu propunerea financiară se întocmesc într-un singur exemplar 

şi se introduc într-un plic închis şi netransparent. Plicul trebuie să fie marcat cu: 
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- Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a 
depus oferta, 

- Denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întarziată nedeschisă, dacă va fi 
cazul. 
Inscripţia:'VI nu se deschide înainte de data de 27.05,2016 

Criteriul de atribuire: "preţul cel mai scăzut", se va aplica doar ofertelor declarate admisibile. în 
scopul atribuirii contractului de lucrări se va întocmi un clasament în ordine crescătoare a preţurilor 
totale fără tva> urmând ca oferta care va prezenta preţul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile, să fie 
declarată câştigătoare. 

Oferta se va depune la sediul autorităţii contractante: Primăria comunei Poiana Stampei, judeţul 
) Suceava, cod poştal 727430. 

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 27.05.2016, ora 12°°. 
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 27.05.2016, ora 1400 

Formularele sunt ataşate acestui anunţ. Informaţii pot fi obţinute de la sediul Primăriei comunei 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, sau e-mail: poiana stampei@vahoo.com. tel/ fax: 0230/575177. 

întocmit, 
Secretar comună- Ivan Alina 
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