INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte la atribuirea prin achiziţie
directa a lucrărilor de "Amenajare platforma Sala de Sport" la Liceul Teoretic "Spiru Haret Moinesti",
din Moinesti, Str. V. Alecsandri nr.10
Valoarea estimata a achiziţiei: 120.646,62 lei, fara TVA;
Cod Cpv: 45233222-1- Lucrări de pavare si asfaltare;
Sursa de finanţare: din bugetul Local;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 40 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul achiziţiei directe: încheierea unui contract de lucrări
Documentele de calificare solicitate:
1. Declaraţie privind situaţia personala a ofertantului (privind neîncadrarea în prevederile art. 164 ,
165 sil 167 din Lg 98/2016 actualizata ;
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalele teritoriale, ce
are correspondent intr-un obiect autorizat al ofertantului.
Forma de prezentare: xerocopie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al
ofertantului si conţinând menţiunea "conform cu originalul".
3. Fisa de informaţii generale - conform formularului anexat invitaţiei de participare. Fisa de
informaţii generale trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu datele de identificare ale ofertantului:
denumire, cod fiscal, nr de înregistrare fiscala, adresa, nr. de telefon /fax, contul deschis la
Trezorerie, in care sa va face plata lucrărilor ce fac obiectul contractului, in situaţia in care ofertantul
va fi declarat câştigător.
4. Declaraţie privind lista principalelor lucrări similare executate în ultimul an - din care sa rezulte
incheierea si finalizarea in ultimul an a cel puţin unui contract de lucrări similare cu cele ce fac
obiectul achiziţiei.
- copia xerox a unor parti relevante din respectivul contract de servicii similare(date de identificare ,
valoare, garanţii, semnaturi)
- recomandare (Formular) din partea beneficiarului cu care ofertantul a încheiat contractul respectiv.
5. Declaraţie referitoare la personalul de specialitate responsabil pentru executarea lucrărilor.
Dovada scriptica a deţinerii personalului de specialitate solicitat mai sus se va face pe baza unuia din
următoarele documente:
-copiilor xerox după contractele individuale de munca (cu excepţia datelor confidenţiale ce privesc
salariul) certificate pentru conformitate cu originalul, contracte de prestări servicii pentru aceştia, sau
orice alt tip de contract încheiat in condiţiile legii certificate pentru conformitate cu originalul;
6. Lista cu utilaje, instalaţii, echipamente tehnice si mijloace de transport de care dispune operatorul
economic (în dotare proprie, prin închiriere, leasing sau contract de comodat) pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului de lucrări.

Oferta va conţine:
1- propunerea tehnica:- va conţine:
o un comentariu articol cu articol al specificaţiilor tehnice si al obligaţiilor prezentate in Caietului de
Sarcini/Listei de cantitati, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu
specificaţiile respective si angajamentul de a executa toate obligaţiile impuse in sarcina sa ;
o Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniul
mediului social, al relaţiilor de munca si de SSM.
2.- propunerea financiara care se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta , care
reprezintă elementul principal al propunerii financiare. Preţul din Formularul de Oferta va reprezenta
preţul total pentru execuţia lucrărilor in conformitate cu toate cerinţele menţionate in caietul de
sarcini ( fara TVA) si va fi exprimat in lei.
Se vor prezenta in cadrul propunerii financiare:
1. Formularele FI, F3 - reglementate d H.G.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice"- completate cu preţuri unitare şi valori, ce vor deveni formulare pentru devizul
ofertei.
• CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv (formular FI)
• LISTA cu cantitati de lucrări pe categorii de lucrarie ( F3)
• LISTA cuprinzând consumurile de resurse materiale (C6)
• Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru ~(C7)
• Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii- (C8)
• Lista cuprinzând consumurile privind transporturile - (C9)
Ofertantul va evidenţia , prin completarea formularelor corespunzătoare următoarele:
a) valoarea totala a lucrării ce urmeaza a fi executata , exprimata in le i, inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidenţiata distinct;
b) valoarea pe fiecare obiect al lucrării, inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidenţiata
distinct ;(lei)
c) valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări; (lei)
d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale ; (lei)
e) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru ; (lei)
f) valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcţii; (lei)
g) valoarea consumurilor totale privind transporturile; (lei).
Preţurile vor fi exprimate în lei, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi
modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.
Toate cerinţele impuse in caietul de sarcini sunt obligatorii.
► NU se accepta oferte alternative la oferta de baza
► NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
► NU se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.
Ofertele cu o documentaţie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile

Modul de intocmire a ofertei
Documentele de calificare împreuna cu propunerea tehnica si cea financiara se intocmesc intr-un
singur exemplar si se introduc intr-un plic exterior, inchis si netransparent.
Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:
1. denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru care s-a
depus oferta (Lucrări de "Amenajare platforma Sala de Sport" la Liceul Teoretic "Spiru Haret
Moinesti",)
2. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa
3. precum si cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 25T0.2021 ORA 11 :00.
Plicului exterior i se vor ataşa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care însoţesc oferta .

Criteriul de atribuire: - preţul total cel mai scăzut, dintre ofertele declarate admisibile.
Oferta se va depune la adresa autoritatii contractante: Liceul Teoretic "Spiru Haret Moinesti", str
V.Alecsandri nr. 10 la secretariat
Data limită pentru depunerea ofertei- 25.10.2021 ora 10:00.
4. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 25.10.2021 ORA 11 :00, la sediul Liceul Teoretic
"Spiru Haret Moinesti",
Formularele,caietul de sarcini si contractul tip sunt ataşate invitaţiei de participare, pe site-ul
www.sharetmoinesti.ro - Informaţii Economice
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