
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA MOLDOVIȚA

Cod de identificare fiscală 4326671
localitatea Moldovița, comuna Moldovița, cp 727385, judeţul Suceava

Tel. (+4)-0230-336190/ fax (+4)-0230-336115
e-mail: primaria.moldovita@yahoo.com

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invităm să participați prin depunere de oferte la atribuirea

prin achiziție directă a contractului de lucrări având ca obiect „Desființare grajd și

remiză PSI Argel km 11, comuna Moldovița, județul Suceava”.

1. Obiectul contractului: lucrări de „Desființare grajd și remiză PSI Argel km 11,

comuna Moldovița, județul Suceava”.

2. Cod CPV: 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări
publice (Rev. 2).

3. Valoarea estimată a achiziției: 2581,37 lei fără TVA.

4. Sursa de finanțare: Bugetul local al Comunei Moldovița.

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a

ofertelor.

6. Tip de contract: Lucrări.

7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: „Preţul cel mai

scăzut”.

8. Condiții de participare:

Documente de calificare:

 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

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

 Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;

 Declarație privind neîncadrarea în art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016;

 Certificat Constatator eliberat de ORC din care să reiasă corespondența

obiectului de activitate autorizat cu obiectul contractului - în original, copie

legalizată sau copie.

(Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent un cod CAEN din Certificatul

Constatator emis de ONRC. Informaţiile cuprinse în Certificatul Constatator trebuie să

fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.)

9. Valabilitatea ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
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10. 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 Moldovița.

 Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – se va completa Formularul F1

 Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

 Listele cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări (devizele ofertă) – se va

completa Formularul F3;

 Listele cuprinzând consumurile principalelor resurse materiale, organizate pe

categorii de lucrări – se va completa Formularul C6;

 Listele cuprinzând consumurile cu mâna de lucru, organizate pe categorii de

lucrări – se va completa Formularul C7;

 Listele cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții,

organizate pe categorii de lucrări – se va completa Formularul C8;

 Listele cuprinzând consumurile privind transporturile, organizate pe categorii

de lucrări – se va completa Formularul C9;

Ofertele se vor transmite prin e-mail la adresa: primaria.moldovita@yahoo.com,

sau la registratura Primăriei comunei Moldovița până la data limită 10.07.2017, ora

16.00.

Operatorii economici vor transmite/încărca propunerea financiară personalizată

și în catalogul electronic disponibil la adresa: www.e-licitatie.ro, până la data limită

11.07.2017, ora 16.00.

Operatorii economici interesați pot solicita și obține documentația de atribuire,

la cerere, de la Primăria comunei Moldovița, Birou Urbanism.

Persoană de contact: inspector urbanism Craiuț Constantin-Aurelian.

Durata de execuție a contractului de lucrări: 90 zile.

Primar Întocmit,
Iliesi Traian Inspector urbanism Craiuț Constantin-Aurelian
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