
ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI PADEŞ 
NR. 483/AP/01.08.2017 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

PENTRU ACHIZIŢIA DIRECTĂ 

Primaria comunei 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: 

„Modernizare şcoala Motru Sec, sat Motru Sec, comuna Padeş, judeţul Gorj", Cod CPV 

45453100-8 - Lucrări de renovare (Rev.2). 

1. Denumire achiziţie: Modernizare şcoala Motru Sec, sat Motru Sec, comuna Padeş, judeţul Gorj; 

2. Cod CPV: 45453100-8 - Lucrări de renovare (Rev.2). 

3. Obiectul achiziţiei directe: Modernizare şcoala Motru Sec, sat 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: Buget local 

6. Condiţii minime de participare 

Toţi operatorii economiei interesaţi vor posta oferta financiară la adresa www.e-lieitatie.ro, în 

catalogul electronic de produse / servicii / lucrări, cu denumirea "Modernizare scoală Motru Sec, sat 

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, pana la 

data limită de postare a ofertelor, operatorii economici vor depune la sediul Primăriei eomunei Padeş 

oferta pe hârtie, care va cuprinde cel puţin elementele de mai jos: 

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

persoana de contact (conform Anexei 1 - Adresă de înaintare). 

b. Propunerea finaneiara va cuprinde următoarele doeumente : 

- Formularul de ofertă - ofertantul va elabora propunerea financiară astfel îneât aceasta să 

furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi 

comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică pe care le consideră relevante; 

- Formularele FI, F2, F3, C6, CI, C8, C9, întocmite în eonformitate cu listele de cantităţi; 

- Graficul activităţilor; 

c. Documente de ealificare : 

http://www.e-lieitatie.ro
mailto:primariapades@yahoo.com


- Copie CUI / CIF ; 

- Copie certificat ONRC, valabil la data depunerii ofertelor; 

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

valabile la data depunerii ofertei; 

- Experienţa similară: Ofertantul trebuie sa fi executat lucrări similare în ultimii 5 ani în valoare 

cumulată de cel puţin 178.562,24 lei, valoare care se poate demonstra prin însumarea valorilor 

lucrărilor executate la nivelul a maximum 3 contracte. Pentru contractele exprimate în alta monedă, 

Conversia RON/ALTA VALUTA se va realiza la cursul mediu comunicat de BNR pentru anul 

respectiv. Lucrările similare prezentate trebuie să prezinte aceleaşi categorii de lucrări care fac 

obiectul prezentei achiziţii. Modalitatea de îndeplinire: se vor prezenta copii cu menţiunea "conform 

cu originalul" după contracte, Procese verbale de recepţie precum şi declaraţia în original privind lista 

principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani conform formular nr.5 din Anexa 3 - Formulare. 

- 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 ataşate. 

d. Propunere tehnică întocmită în conformitate cu Proiectul tehnic 

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 SLAP 

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

7. Limba de redactare a ofertei: Limba romana. 

8. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 de zile 

9. Preţul ofertei este ferm in RON. 

10. Nu se accepta actualizarea preţului contractului. 

11. Criteriile care vor fî utilizate pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări 

sunt: 

- oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic prin preţul cel mai scăzut; 

12. Nu se accepta oferte alternative. 

13. Documentele care însoţesc oferta 

Adresa de înaintare 

Propunerea financiară 

Documente de calificare 

Propunere tehnică 

14. Adresa la care se depune oferta : Primăria comunei Padeş, judeţul Gorj, cu sediul în satul 

Călugăreni, comuna Padeş, judeţul Gorj. 

15. Data limita pentru depunerea ofertei 08.08.2017, ORA 16:00 

16. Data, ora si locul deschiderii şi evaluării ofertelor: 09.08.2017, ORA 10:00 la sediul 

autoritătii contractante. 



Anexat prezentei ataşăm : Anexa 1 - Formularul de oferta, Anexa 2 - Adresa de înaintare, 

Anexa 3 - Formulare, Proiect tehnic - parte scrisă, Proiect tehnic - parte desenaată. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la Tel/Fax: 0253471101 / 0253471298 sau direct la 

sediul autoritătii. 

Primar, 
Antonie Serafim 

Inspector informatică şi achiziţii publice 
Curcica Marinic^ Cristian 

1 
,'V/ 


