ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
COMUNA PADEŞ
NR. 427/AP/21.11.2019
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 produse - MOBILIER
SI ACCESORII DE UZ GENERAL - pentru Căminele Culturale Calugareni si Motru Sec din Comuna
Pades, in cadrul proiectului „Dotare Cămine Culturale, Comuna Pades, Judeţul Gorj", Cod CPV
39100000-3 - Mobilier (Rev.2).
1. Denumire achiziţie: Achiziţie dotări - MOBILIER SI ACCESORII DE UZ GENERAL - pentru
Căminele Culturale Calugareni si Motru Sec din Comuna Pades, in cadrul proiectului „Dotare
Cămine Culturale, Comuna Pades, Judeţul Gorj".
2. Cod CPV: 39100000-3 - Mobilier (Rev.2).
3. Obiectul achiziţiei directe: Achiziţie dotări - MOBILIER SI ACCESORII DE UZ GENERAL pentru Căminele Culturale Calugareni si Motru Sec din Comuna Pades, in cadrul proiectului
„Dotare Cămine Culturale, Comuna Pades, Judeţul Gorj".
4. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publica: Achiziţie directă
conform Legii nr. 98 /2016 privind achiziţiile publice, actualizată, 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 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural.
6. Valoare estimată: 127.170,20 lei fără TVA.
7. Garanţia de buna execuţie - Cuantumul garanţiei de bună execuţie reprezintă 10 % din preţul
contractului (fară TVA) şi se va constitui în conformitate cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G.
nr. 395/2016, respectiv ale art. 46 din Anexa la H.G. nr. 394/2016.
8. Condiţii minime de participare
Toţi operatorii economici interesaţi vor posta oferta financiară la adresa http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub, în catalogul electronic de produse / servicii / lucrări, cu denumirea MOBILIER SI
ACCESORII DE UZ GENERAL - pentru Căminele Culturale Calugareni si Motru Sec din
Comuna Pades, in cadrul proiectului „Dotare Cămine Culturale, Comuna Pades, Judeţul Gorj"
şi vor notifica autoritatea contractanta despre postarea acestei oferte prin fax la nr. 0253471298 sau email: 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 Anexa nr. 1 - Scrisoare de înaintare).
b. Propunerea financiara
Propunerea financiara va fi prezentata conform Anexei nr. 2. 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 cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligaţiilor contractuale, precum
si marja de profit.
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a produselor si va conţine liste de
produse cu numărul de bucati, costul pe bucata si totalul conform tabelelelor din anexele la formularul
de oferta.
Valoarea totala ofertata va include toate costurile: livrare, transport, ambalare, predare / montaj.
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;
- Experienţa similară: Ofertanţii vor demonstra ca au LIVRAT PRODUSE in ultimii 3 ani in
valoare cumulata de cel puţin 120.000 lei, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor
FURNIZATE nivelul a maximum 3 contracte. Prin CONTRACTE / FURNIZĂRI similare se inteleg
LIVRĂRI DE PRODUSE/ MĂRFURI. Pentru dovedirea experienţei similare se vor depune spre
exemplu: contracte, facturi, procese verbale, recomandari sau orice alte documente edificatoare. De
asemenea se va prezenta declaraţia în original privind lista principalelor dotări furnizate în ultimii 3
ani conform formular nr. 6 din ANEXA nr. 3 - declaraţii.
- Declaraţii în original privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.164, 165, 167, 59, 60
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform formularelor nr. 1, 2, 3, 4 din ANEXA nr. 3
- declaraţii.

d. Propunere tehnică întocmită în conformitate cu caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere tehnică:
- Se solicita completarea unui tabel cuprinzând caracteristici, dimensiuni, specificaţii tehnice. Pentru
fiecare componenta in parte se va prezenta o descriere care sa ateste conformitatea cu caietul de
sarcini.
- Declaraţie/ Descrierea termenului de garanţie tehnica acordata produselor (minim 36 luni);
- Descrierea modului de livrare a bunurilor, inclusiv montajul si punerea in funcţiune, daca este cazul;
- Grafic de livrare, termen maxim de livrare produse - 45 zile de la emiterea ordinului de livrare;
- Lista cu cantitatile de produse ce urmeaza a fi livrate.
Toate caracterisiticile solicitate - termene, condiţii, trebuiesc evidentiate acolo unde sunt solicitate.
Neprezentarea lor sau prezentarea eronata a acestora, conduc la descalificarea ofertantului. Autoritatea
contractanta va respinge ofertele inacceptabile si neconforme in conformitate cu prevederile art 137
din HG 395/2016. Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii propunerii tehnice cu
cerinţele prevăzute in Caietul de sarcini. Informaţiile din propunerea tehnica trebuie sa permită
identificarea cu uşurinţa a corespondentei cu specificaţiile tehnice prevăzute in Caietul de sarcini,
nerespectarea acestora sau omiterea unui element/caracteristica duce la respingerea ofertei.
Se vor respecta 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 acest sens
(Formular nr. 5 din ANEXA nr. 3 - declaraţii).
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".
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.
9. Limba de redactare a ofertei: Limba romana.
10. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile
11. Preţul ofertei este ferm in RON.
12. Nu se accepta actualizarea preţului contractului.
13. Criteriile care vor fi utilizate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de produse
sunt:
- preţul cel mai scăzut;
14. Nu se accepta oferte alternative.

15. Documentele care însoţesc oferta
- Adresa de înaintare
- Propunerea financiară
- Documente de calificare
- Propunere tehnică
16. Adresa la care se depune oferta pe suport hârtie: Primăria comunci Padeş, judeţul Gorj, cu
sediul în satul Călugăreni, comuna Padeş, judeţul Gorj.
17.

Data limita pentru depunerea ofertei pe suport hârtie: 28.11.2019, ORA 16:00

18.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor pe suport hârtie: 29.11.2019 ORA 10:00 la sediul

autorităţii contractante.
Anexat prezentei ataşăm:
Caietul de sarcini al achiziţiei;
Anexe - Formulare;
Modelul de contract.
Pentru informaţii suplimentare şi solicitări de clarificări, ne puteţi contacta la numărul de telefon
0253471101, fax 02534711/298, e-mail: primariapades@yahoo.com.

Primar,
Antonie Serafim

