
COMUNA DORNA ARINI 
JUDEŢUL SUCEAVA 
Nr.6384 din 20.11.2020

SE APROBĂ,
ORDONATOR DE CREDITE, 

PRIMARUL COMONEI, 
MAZĂRE Andwsi Stefănită

ANUNT-ACHIZITIE DIRECTA

Prin prezenta, invităm operatorii economici interesaţi să depună oferta pentru atribuirea 
prin achiziţie directă a contractului servicii de supraveghere a execuţiei lucrărilor pentru obiectivul 
"înfiinţare infrastructura de apa si apa uzata in comuna Doma Arini, judeţul Suceava".

• Durata contractului: Serviciile de dirigenţie se vor asigura pe toată durata de
execuţie a lucrărilor, cât şi pe perioada de garanţie a lucrărilor până la recepţia 
finală. Prelungirea termenelor de execuţie a lucrărilor de construcţie va conduce la 
prelungirea contractului de servicii cu aceeaşi perioadă, fără modificarea preţului 
contractului de servicii de dirigenţie de şantier.

• Valoarea estimată a achiziţiei: 55.600 lei fără tva
• Cod CPV: 71247000-1 Supravegherea lucrărilor de construcţii (Rev. 2)
• Sursa de finanţare: bugetul local al comunei Doma Arini, judeţul Suceava.
• Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limită de depunere a 

ofertelor.
• Obiectul achiziţiei directe: achiziţionarea serviciilor de dirigenţie de şantier pentru

"înfiinţare infrastmctura de apa si apa uzata in comuna Doma Arini, judeţul Suceava".
• Modul de finalizare a achiziţiei directe: încheierea unui contract de servicii.

Documentele de calificare solicitate. Se vor prezenta următoarele documente:
1. Declaraţie pe propria răspundere cu privire la conflictul de interese definit din LEGEA Nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice.
2. Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din 

Legea nr. 98/2016.
3. Declaraţie pe propria răspundere privind situaţiile de excludere menţionate la art. 165 şi 167 

din LEGEA Nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
4. Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de mediu si a relaţiilor de 

munca.
Menţiune: persoanele cu funţie de decizie în cadrul autorităţii contractante sunt: Primar -
MAZĂRE Andrei Ştefaniţă, Viceprimar-STANCA Onofrei, Consilieri locali: CIMBRU
Gheorghe, GIOSANU Loredana-Rozalia, GURZUN Ştefan, HAJA Marius-Dumitm,
MARCOCI Dorel-Şerbănel, MORARU loan, NECULA Dom, OLARU Voicu-Dorin, PETRE
Cătălin-Ionuţ, ŢIFUI Severin.
5. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte că 

obiectul de activitate al ofertantului include domeniul ce face obiectul achiziţiei.
6. Declaraţie referitoare la personalul de specialitate responsabil pentru prestarea serviciilor 

de dirigenţie de şantier, din care să reiasă că ofertantul deţine o persoană diriginte de 
şantier autorizat pentm domeniul: Construcţii civile industriale şi agricole. Lucrări tehnico- 
edilitare de alimentări cu apă şi de canalizare. Dovada scriptică a deţinerii personalului de 
specialitate se face pe baza următoarelor documente: copie xerox după autorizaţia/ 
autorizaţiile de şantier pe domeniul solicitat, aflate în perioada de valabilitate.

7. Cv- ul în original, din care să reiasă experienţa pe contracte de prestări servicii similare.



8. Angajamentul din partea dirigintelui/diriginţilor de şantier desemnat/desemnaţi. cu
menţiunea că nu va/vor fi prezenţi pe şantier, la punctul de lucru pe toată perioada de 
execuţie a lucrărilor ce urmează a fi supravegheate. în original.

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

conţine preţul total lei fără tva, pentru prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier.
Propunere fmaciară- pentru ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la 

finalizarea evaluării ofertelor va prezenta următoarele documente: certificate constatatoare privind 
lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general 
consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

-cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de 
conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de 
reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator 
emis de ONRC / actul constitutiv;

Cerinţa - Experienţa similară
Ofertantul trebuie să fi executat servicii similare - dovedită prin prezentarea unui contract 

încheiat pe acelaşi domeniu de activitate.
Nu se acceptă oferte întârziate sau depuse la o altă adresă decât cea menţionată în invitaţia de 

participare, acestea fiind retumate expeditorului nedeschise.
Nu se acceptă oferte alternative sau parţiale. în cazul a două oferte aflate la egalitate, AC va 

solicita prezentarea unor noi propuneri financiare. Se va încheia un contract cu ofertantul clasat pe 
primul loc.

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:
Denumirea şi adresa autorităţii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe pentru 

care s-a depus oferta.
Denumirea şi adresa ofertantului pentru a pennite returnarea ofertei întârziată nedeschisă, 

dacă va fi cazul.
inscripţia:"A nu se deschide înainte de data de 23.11.2020".

Criteriul de atribuire: "preţul cel mai scăzut", se va aplica doar ofertelor declarate 
admisibile. în scopul atribuirii contractului de servicii 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 Doma Arini, Sat 
Cozăneşti, nr. IA, judeţul Suceava, cod poştal 727201.

Data limită pentru depunerea ofertelor este: 23.11.2020, ora 12°°.
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 23.11.2020, ora 14°°.

Formularele sunt ataşate acestui anunţ. Caietul de sarcini poate fi consultat/ achiziţionat de la 
sediul Primăriei comunei Doma Arini, judeţul Suceava, sau poate fi solicitat la adresa de e- 
mail: primariadomaarini@yahoo.com (cu confirmare de primire), tel.0230/576018.

Responsabil a^hteiţii publice,
Magdalehă AGAPI
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