
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA PADEŞ 
NR. 123 / AP / 16.04.2018 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

PENTRU ACHIZIŢIA DIRECTĂ 

Comuna Padeş, judeţul Gorj, cu sediul în satul Călugăreni, comuna Padeş Judeţul Gorj, invită 

toţi operatorii economici interesaţi să prezinte oferta de preţ pentru achiziţia de lucrări: „înfiinţare şi 

dotare grădiniţă în satul Metru Sec, comuna Padeş, judeţul Gorj", Cod CPV 45210000-2 -

Lucrări de construcţii de clădiri (Rev.2), 45300000-0 - Lucrări de instalaţii pentru clădiri (Rev.2). 

1. Denumire achiziţie: înfiinţare şi dotare grădiniţă în satul Motru Sec, comuna Padeş, judeţul Gorj" 

2. Cod CPV: 45210000-2 - Lucrări de construcţii de clădiri (Rev.2), 45300000-0 - Lucrări de 

instalaţii pentru clădiri (Rev.2) 

3. Obiectul achiziţiei directe: înfiinţare şi dotare grădiniţă în satul Motru Sec, comuna Padeş, 

judeţul Gorj" 

4. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica: Achiziţie directă 

conform Legii nr. 98 / 2016 privind achiziţiile publice, actulizată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi a H.G. nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Sursa de finanţare: FEADR - PNDR 2014-2020 Măsura 6 / 7.2 - Investiţii în crearea şi 

modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 

6. Valoare estimată: 406.812,82 lei fără TVA, din care: 

Cap.l Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului: 11.338,79 lei, din care: 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială: 11.338,79 lei; 

Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii: 25.267,70 lei; 

Cap.4 Cheltuieli pentru investiţia de bază: 365.100,62 lei, din care: 

4.1. Construcţii şi instalaţii: 332.090,49 lei; 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj: 18.783,07 lei; 

4.5. Dotări: 14.227,06 lei 

Cap.5 Alte cheltuieli: 5.105,71, din care: 

5.1. Organizare de şantier: 5.105,71 lei, din care: 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului: 5.105,71 lei. 



7. Condiţii minime de partieipare 

Toţi operatorii economici interesaţi vor posta oferta financiară la adresa http://sicap-prod.e-

licitatie.ro/pub, în catalogul electronic de produse / servicii / lucrări, cu denumirea "înfiinţare şi 

dotare grădiniţă în satul Motru Sec, comuna Padeş, judeţul Gorj" şi vor notifica autoritatea 

contractanta despre postarea acestei oferte prin fax la nr. 0253471298 sau e-mail: 

primariapades@yahoo.com. De asemenea, până la data limită de postare a ofertelor, operatorii 

economici vor depune la sediul Primăriei comunei Padeş oferta pe suport de hârtie, care va cuprinde 

cel puţin elementele de mai jos: 

a. Adresa de înaintare din care să reiasă datele de identificare ale societăţii, adresa, CUI, RC, 

persoana de contact (conform Formular nr. 1 - Scrisoare de înaintare din cadrul Anexei 

Formulare), 

b. Propunerea financiara 

Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului nr. 6 din ANEXA FORMULARE. 

Lipsa formularului de oferta reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare in 

contract. 

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub 

efectul unui legi, toate eheltuielile pe care le implica indeplinirea obligaţiilor contractuale, precum si 

marja de profit. 

Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor si va conţine 

formularele financiare stabilire prin proiectul tehnic: 

Formularele FI; 

Formularele F2; 

Formularele F3; 

Formularele C i l ; 

Formularele F5; 

Atenţie! Oferta depusă nu poate depăşi valoarea totală estimată! 

Se va anexa Declaraţie privind însuşirea clauzelor contractuale obligatorii. Se permite formularea 

depunerii în oferta a amendamentelor în legătură cu clauze contractuale specifice. 

c. Documente de calificare: 

Ofertanţii vor depune următoarele documente de calificare: 

- Copie CUI / CIF ; 

- Copie certificat ONRC, valabil la data depunerii ofertelor. Din Certificatul Constatator 

trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operatorul economic. Obiectul contractului ce 

urmează a fi atribuit trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de 

ORC. 

- Certificate de atestare a obligaţiilor exigibile de plată către bugetul de stat şi bugetul local 

valabile la data depunerii ofertei; 
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- Experienţa similară: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani în 

valoare cumulată de cel puţin 406.812 lei fără TVA, valoare care se poate demonstra prin însumarea 

valorilor lucrărilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. Pentru dovedirea experienţei similare 

se vor depune spre exemplu: certificări de bună execuţie/documente constatatoare/recomandări/ 

procese verbale de recepţie (prin care să se confirme execuţia lucrărilor similare, conţinând referiri la: 

beneficiarul contractului; tipul lucrărilor executate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea 

contractului). De asemenea se va prezenta declaraţia în original privind lista principalelor luerări 

executate în ultimii 5 ani conform formular nr.4 din ANEXA FORMULARE. 

- Declaraţii în original privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167, 59, 60 

din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publiee, conform formularelor nr. 9, 10, 11, 12 din ANEXA 

FORMULARE. 

d. Propunere tehnică întocmită în conformitate cu Proiectul tehnic şi caietele de sarcini. 

Propunerea tehnică va conţine: 

1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus) (Formular nr. 7 din ANEXA 

FORMULARE) care va descrie : 

a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuţie) pentru realizarea 

lucrărilor; 

b) resurse (personal şi instalaţii/echipamente) 

c) programul de execuţie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări 

(deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrărilor, ordinea si derularea în timp 

a activităţilor pe care ofertantul propune sa le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor. 

2. Declaraţie privind termenul de garanţie acordat lucrărilor executate. Se solicită o garanţie de bună 

execuţie de minim 36 de luni de la data reeepţiei la terminarea lucrărilor. 

3. Prezentarea modalităţii de asigurare a accesului la specialiştii necesari şi obligatorii în vederea 

verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în 

obiectul contractului, în conformitate eu prevederile Legii nr. 10/1995 şi a altor legi incidente. 

Se vor respeeta condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă pe toata durata de 

îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere în aeest sens 

(Formular nr .9 din ANEXA FORMULARE). 

Informaţii detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la 

condiţiile de muncă şi protecţia muncii, securităţii şi sănătăţii în munca, se pot obţine de la Inspecţia 

Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. 

Informaţii privind reglementările care sunt în vigoare la nivel naţional şi se referă la condiţiile de 

mediu, se pot obţine de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau de pe site-ul: 

http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. 

Documentele depuse în copie vor fi semnate si ştampilate si vor avea menţiunea "conform cu 

originalul". 
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După verificarea îndeplinirii cerinţelor de mai sus, autoritatea contractanta, va notifica in SEAP 

toţi operatorii economici participanţi şi va atribui oferta cu preţul cel mai scăzut. 

8. Limba de redactare a ofertei: Limba romana. 

9. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile 

10. Preţul ofertei este ferm in RON. 

11. Nu se accepta actualizarea preţului contractului. 

12. Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări 

sunt: 

- preţul cel mai scăzut; 

13. Nu se accepta oferte alternative. 

14. Documentele care însoţesc oferta 

Adresa de înaintare 

Propunerea financiară 

Documente de califieare 

Propunere tehnică 

15. Adresa la care se depune oferta pe suport hârtie: Primăria comunei Padeş, judeţul Gorj, cu 

sediul în satul Călugăreni, comuna Padeş, judeţul Gorj. 

16. Data limita pentru depunerea ofertei pe suport hârtie: 23.04.2018 ORA 16:00 

17. Data, ora si locul deschiderii ofertelor pe suport hârtie: 24.04.2018, ORA 10:00 la sediul 

autorităţii contractante. 

Anexat prezentei ataşăm: 

Proiectul Tehnic - partea scrisă; 

Proiectul Tehnic - partea desenată; 

- Caietul de sarcini al achiziţiei; 

Anexa Formulare 

Modelul de contract de lucrări 

Pentru informaţii suplimentare şi solicitări de clarificări, ne puteţi contacta la numărul de telefon 

0253471101, fax 02534711/298, e-mail: primariapades@yahoo.com. 

Primar, Inspector informatică şi achiziţii publice 
Antonie Serafim Curelea Marinică Cristian 
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