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Tel. +40-230568217, fax +40-230568217
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Nr. 9647 din 27.11.2019

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să participe, prin depunere de
oferte, la atribuirea prin achiziţie directă a contractului de lucrări având ca obiect <servicii de
proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie intitulat "RACORDURI DE
CANALlZAREŞI BRAŞAMENTEDE APĂ ÎN COMUNADORNEŞTI,JUDEŢULSUCEAVA",proiect
finanţat de la bugetul local.
1. Obiectul contractului: <servicii de proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de
investitie
intitulat "RACORDURI DE CANALlZARE SI
DE APĂ ÎN COMUNA
,
, BRASAMENTE
,
DORNEŞTI,JUDEŢULSUCEAVA".
2. Cod CPV: 45231300-8-Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor
reziduale la mare distanţă (Rev.2).
3. Valoarea estimată totală a achiziţiei este: 398.983 lei fără TVA, din care:
- pentru servicii de proiectare (documentaţii pentru obţinerea avizelor, acordurilor,
autorizaţiilor, Proiect pentru Autorizaţia de Construire (PAC), Proiect pentru Organizarea
Execuţiei (POE) Proiect Tehnic): 7.429 lei fără TVA;
- pentru execuţia lucrărilor, inclusiv lucrări de organizare de şantier: 391.554 lei fără TVA
4. Sursa de finanţare: Buget local;
5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor;
6. Tip de contract: Lucrări (proiectare şi execuţie);
7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: "Preţul cel mai scăzut".
8. Condiţii de participare:
Documente de calificare:
•

Declaraţie privind neincadrarea În prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

•

Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;

•

Declaraţie privind neîncadrarea În prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;

•

Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 şi 60 din Legea nr. 98/2016;

•

Certificat Constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondenţa obiectului de
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activitate cu obiectul contractului - În original, copie legalizată sau copie.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent În codul CAEN din Certificatul
Constatator emis de ONRC. Codul CAEN corespunzător obiectului contractului trebuie să fie
autorizat. Informaţiile cuprinse În Certificatul Constatator trebuie să fie reale/actuale la data
limită de depunere a ofertelor.
9. Modul de prezentare a propunerii financiare:
•

Formularul de ofertă şi anexa - actul prin care operatorul economic îşi manifesta

voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu Comuna Dorneşti.
•

Formularele F1 (centralizatorul

financiar), F2 (centralizatorul

cheltuielilor pe categorii

de Icurări, pe obiecte) şi grafic de execuţie fizic şi valoric.

! După finalizarea

proiectului

tehnic se vor întocmi devize ofertă prin evaluarea cantitătilor din

listele cu cantităti de lucrări elaborate, devize ce se vor utiliza
executate efectiv, cu obligativitatea

pentru decontarea lucrărilor

Încadrării În preţul total ofertat.

Documentele se vor transmite În original, Într-un plic sigilat, la Registratura Primăriei
Comunei Dorneşti, judeţul Suceava.
Pentru detalii suplimentare persoană de contact domnul LUŢ A Gheorghe - Primar.
Durata de execuţie a contractului de lucrări: 12 luni de la data emiterii ordinului de începe a
lucrărilor.

Garanţia de bună execuţie acordată lucrărilor va fi de 48 de luni.

Data limită de depunere a ofertelor: 05.12.2019, ora 14:00.

Primar,
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