ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMĂRIA
Tel./fax 0230576018, 0230576126
Nr.2569 din 14.04.2022

Se aprobă,
Primar,
Andrei Ștefăniță MAZĂRE

ANUNȚ
Unitatea Administrativ Teritorială, Comuna Dorna-Arini, dorește încheierea unui
contract de lucrări privind obiectivul „Amenajare și sistematizare curte sediu
Primăria Dorna-Arini”
1. Autoritatea Contractantă: COMUNA DORNA-ARINI
Adresa: Sat Cozănești, nr. 1A, Comuna Dorna-Arini, Județul Suceava, E-mail:
primariadornaarini@yahoo.com,Telefon/fax:0230576018/0230576126,Website: www.dornaarinisv.ro
2. Modalitate de atribuire: achiziție directă, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea
nr.98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Durata contractului de lucrări maxim 4 luni calendaristice.
4. Tip contract: contract de lucrări
5. Denumire achiziţie: Lucrări de „Amenajare și sistematizare curte sediu Primăria Dorna-Arini”
6. Cod CPV: 45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului (Rev.2)
45112000-5 Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
7. Valoarea estimată: 422.950 lei fără TVA
8. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
9. Descrierea contractului:
Proiectul vizează să amenajeze și sistematizeze spațiul exterior al primăriei, prin crearea unui spațiu
de recreere și a unei parcări. În același timp, s-a avut în vedere organizarea din punct de vedere

compozițional peisagistic a întregii curți, prin crearea unor alei, redistribuirea zonelor de interes,
dotarea cu mobilier urban specific, reamenajarea întregii zone.
Oferta se va depune intr-un singur exemplar original (în plic sigilat însotit de scrisoarea de inaintareformularul 1) si trebuie sa cuprinda:
a.Documente de calificare
Ofertantul va depune urmatoarele documente de calificare:
•Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate (cod/coduri CAEN
autorizat) conform obiectului contractului
• Declarație privind neîncadrarea în art. 59 și art. 60 din Legea nr. 98/2016
• Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea nr. 98/2016
• Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea nr. 98/2016
• Declarație privind neîncadrarea în art. 167 din Legea nr. 98/2016
• Garanție de participare
b.Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica conform specificatiilor caietului de sarcini si instructiunilor
din prezentul anunt.
c.Propunerea financiara – formularul de oferta
Ofertantul va elabora propunerea financiara conform instructiunilor din cadrul caietului de sarcini si
instructiunilor din prezentul anunt.
10.Limba de redactare a ofertei: romana.
11.Perioada de valabilitate a ofertelor: 120 zile de la data deschiderii ofertelor.
12.Pretul va fi exprimat in RON, fara TVA, acesta fiind mentionat distinct.
13.La oferta de baza:
• NU se accepta oferte alternative
14.Documentele care insotesc oferta:
a) Scrisoare de înaintare ofertă
b) Imputernicire, daca este cazul
15.Adresa la care se depune oferta: Primăria Comunei Dorna-Arini, Sat Cozăneşti, Comuna
Dorna-Arini, nr. 1A, Judeţul Suceava, Cod poștal:727200, România, până la data și ora limită de
depunere a ofertelor.
16.Data limita pentru depunerea ofertei: 19.04.2022, ora 1500
17.Documentatia de atribuire anexata prezentului anunt

a)Sectiunea I - Caiet de sarcini
b) Formulare
c)Proiect tehnic cu părți scrise și părți desenate
Note:
1.Ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in catalogul electronic existent pe www.elicitatie.ro.
2.Achizitia va fi postata cu denumirea: Lucrari de „Amenajare și sistematizare curte sediu Primăria
Dorna-Arini”.
18. Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va depune în plic sigilat la sediul autoritatii contractante, cu denumirea achiziției și
va contine garanția de participare, propunerea financiară scrisa, precum și formularele atasate care fac
parte integrantă din documentația de atribuire. De asemenea ofertantul va atașa o fișă cu informații
generale privind sediul și adresa firmei, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului, cod fiscal, telefon,
fax, e-mail, nume, prenume și funcția reprezentanților legali.
Achiziționarea lucrării se va realiza prin achiziție directă din catalogul electronic din SEAP.
Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanți, operatorii economici
au obligația să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SICAP), conform Legii
nr.98/2016. Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP. Adresa la care se depune oferta
este www.e-licitatie.ro.
Sub sancțiunea respingerii ofertelor ca neconforme, operatorii economici interesați de
participarea la prezenta procedură de achiziție vor trebui să respecte indicațiile cuprinse în prezenta
documentație.
Ofertantii au OBLIGAȚIA să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară
precizată în propunerea financiară scrisă.
Nepublicarea în SEAP a informațiilor menționate în paragraful de mai sus, în termenul
comunicat de autoritatea contractantă, atrage respingerea ofertei.

Întocmit,
Consilier achiziții publice,
Magdalena AGAPI

