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Invitaţie de participare
privind depunerea de oferte pentru atribuirea contractului de lucrări
având ca obiect
„Racorduri utilităţi şi compartimentare funcţională spaţii Piaţa Viilor"
prin
„Cumpărare directă"
Municipiul Botoşani, cu sediul în str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod poştal 710236, jud. Botoşani,
tel. 0231/502.200, fax. 0231/531595, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie
prin „Cumpărare directă" în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Racorduri
utilităţi şi compartimentare funcţională spaţii Piaţa Viilor".
Cod CPV : 45000000-7-Lucrări de construcţii (Rev .2);
Tip de finanţare: Bugetul local;
Valoarea estimata: 442.098 lei fara TVA, echivalent a 99.728,85 euro, la cursul BNR din data de
23.03.2015(1 euro =4,4330 lei) din care „0 (zero)" lei cuantumul procentului aferent cheltuielilor
„diverse si neprevăzute" stabilit de proiectant în Devizul general în conformitate cu prevederile
H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, publicata în MO nr. 48 din
22/01/2008;
Criteriul de atribuire: în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut;
Data limita pentru depunere a ofertelor:..
Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primăriei Municipiului Botoşani, din Piaţa
Revoluţiei nr.l, cod poştal 710236, Botoşani, telefon: 0231/502.200, Fax: 0231/531.595;
Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărare directă;
Tipul contractului: Contract de lucrări;
Limba de redactare a ofertei :Română;
Valabilitatea ofertei: Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi menţină oferta
este de 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Cuantumul Garanţiei de buna execuţie constituite va fi de 10% din preţul contractului fără TVA. în
cazul ofertanţilor care se incadreaza in categoria IMM-lor, conf Legii nr. 346/2004 Garanţia de Buna
Execuţie se constituie în procent de 50%. Modul de constituire a Garanţiei de Buna Execuţie: in
conformitate cu prevederile art. 90 din HG 925/2006. Restituirea Garanţiei de Buna Execuţie: 70%
din valoare garanţiei în termen de 14 zile de la data încheierii Procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei Jar riscul pentru vicii
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ascunse este minim; restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a
lucrărilor executate, pe baza Procesului-verbal de recepţie finala;
Garanţia tehnică a lucrărilor executate: 5 ani de la data semnării procesului verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor;
Durata de execuţie a lucrărilor: 60 de zile începând de la data semnării contractului de către
ambele părţi;
Descrierea obiectului contractului:conform Documentaţiei tehnice care va fi pusă gratuit la
dispoziţia operatorilor economici interesaţi la sediul autorităţii contractante din Calea Naţionala nr.
101, Biroul de Achiziţii Publice-persoana de contact Maria Ciubotariu, tel. 0231/502.200 int. 309 în
următorul interval: luni-joi - între orele 8,00 -16,00, vineri - între orele 8,00 -13,30
Modul de prezentare a Propunerii financiare:
Propunerea financiara se va exprima ferm în Lei fara TVA, evidentiindu-se distinct valoarea taxei
pe valoarea adaugata.
Oferta are un caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate si trebuie semnata pe
propria răspundere de către ofertant sau de către persoana împuternicita legal de către acesta.
Preţul propus in propunerea financiara este ferm in lei, nu poate fi ajustat ulterior si va fi valabil
pana la realizarea integrala a contractului. Valoarea totală a ofertei nu trebuie să depăşească
valoarea totală a bugetului alocat pentru această achiziţie.
OFERTANTUL VA PREZENTA:
1. Formularul de ofertă (conform Formularului 8 ataşat), care reprezintă elementul principal al
propunerii financiare si care cuprinde Valoarea lucrărilor descrise în propunerea tehnică în
conformitate cu cerinţele Documentaţiei tehnice din care "0 (zero)" lei cuantumul procentului
aferent cheltuielilor „diverse si neprevăzute".
2. Formularele impuse prin Ordinul nr. 863/2008 si in conformitate cu listele de cantitati
prevăzute in Documentaţia tehnica, pusă gratuit la dispoziţia operatorilor economici interesaţi la
sediul autorităţii contractante din Calea Naţionala nr. 101, Biroul de Achiziţii Publice-persoana de
contact Maria Ciubotariu , tel. 0231/502.200 int. 309 în următorul interval: luni-joi - între orele 8,00
-16,00, vineri - între orele 8,00 - 13,30.
3. De asemenea, ofertantul va prezenta:
- lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;
- lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru ;
- lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor;
- lista cuprinzând consumurile privind transporturile;.
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale se va face astfel:
• In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita
reofertarea in plic închis, in vederea departajării ofertelor. Ofertanţii care au preturi egale si
care au primit invitaţia de reofertare vor depune noua propunere financiara in plic închis,
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netransparent, marcat cu adresa autorităţii contractante, denumirea si adresa operatorului
economic si cu inscripţia "Reofertare Propunere Financiara".
• Noile propuneri financiare se vor depune in termen de 2 zile lucrătoare de la solicitarea
autorităţii contractante si se vor deschide in cadrul unei şedinţe de deschidere la care vor
participa reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au preturi egale si membrii
comisiei de evaluare.
Modul de prezentare a Propunerii tehnice:
Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta să respecte în totalitate
cerinţele Documentaţiei tehnice elaborată de proiectant.
Propunerea tehnica va fi întocmita astfel incat, in procesul de evaluare, informaţiile din aceasta
sa permită identificarea facila a corespondentei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.
Oferta tehnică va conţine şi Graficul fizic si valoric de execuţie al lucrărilor, în corelare cu
legislaţia (standarde, normative) in vigoare;
Operatorii economici trebuie să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ţinut
cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, care sunt la nivel naţional,
precum si ca le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică. Informaţii
detaliate privind reglementările in vigoare la nivel naţional si care se refera la condiţiile de munca,
securitatea si sanatatea muncii se pot obţine de la Inspectoratul de Munca sau de pe site-ul:
www.inspectmun.ro/Legislatie. în acest sens vor anexa o declaraţie pe propria raspundereconform Formular 7-ataşat.
MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI
Numărul de exemplare - 1 exemplar original.
Modul de prezentare: Oferta va fi transmisă în plic sau colet sigilat, inchis corespunzător si
netransparent, marcat cu obiectul contractului, adresa autoritatii contractante si cu inscripţia
A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA Şl ORA :
Oferta va fi însoţită de :
- Scrisoare de înaintare conform Formularului 1 ataşat;
- Fişa de Informaţii generale conform Formularului 2 ataşat;
-Declaraţie privind lista asociaţilor/subcontractorilor şi partea/ părţile din contract ce
urmeaza a fi îndeplinite de aceştia-daca este cazul-conform Formularului 3 ataşat. Aceasta
declaraţie va fi însoţită de Acord de asociere/Acodul de subcontractare - dacă este cazul conform
Formularului 4 ataşat /Formularului 5 ataşat.
- Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevăzute la art 69 A ldin OUG 34/2006-conform
Formularui 6 ataşat. în vederea completării acestei Declaraţii, precizăm ca persoanele cu funcţii de
decizie în cadrul autorităţii contractante în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea
modalităţii de achiziţie prin cumpărare directă ce face obiectul prezentei invitaţii de participare
respectiv, persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătura cu sau pentru
procedura menţionată anterior, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent acestei achiziţii,
sunt: Portariuc Iulian Ovidiu - primar, Zaiceanu Adriana - administrator public, Andrei Cosmin-lonut
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- viceprimar, Buliga Marius - viceprimar, Apostu loan - secretar, Sanduc Valerian - director
economic, Anitei Daniela - sef Birou Achiziţii Publice, Ciubotariu Maria - consilier achiziţii publice,
Munteanu Constantin - consilier achiziţii publice, Ungurian Nicolai - consilier achiziţii publice,
Aruxandei luliana Madalina - consilier juridic, Cornel Hergheligiu - director executiv, Florin Mitu Sef
Serviciu Investiţii, Puiu Cezar-Sef Serviciu Patrimoniu, Antoche Luminiţa Mihaela-sef serviciu
Urbanism, Sandu Dan-arhitect sef, Palaghiu Mihai Dorin-sef birou Cadastru, Semenescu Nicolaedirector Edilitare, Betenchi Bogdan-Gabriel-Sef Serviciu Edilitare, Neică Oana-şef serviciu
Management Proiect, Bulmagă Geanina - şef serviciu Buget-Finanţe, Gheorghita Mirela - sef
serviciu Contabilitate, Ciomaga Georgescu Oana Gina-sef Oficiul Juridic, Ifrim Mihai-sef serviciu
Administrativ, Alexa Cătălin Virgil - consilier local, Apostoliu Eugen Sorin -consilier local, Bosovici
Calin George - consilier local, Lupascu Cătălină Camelia - consilier local, Bruma Mihai Cristinel consilier local, Furtuna Corneliu Daniel - consilier local, Ghiorghita Florin loan - consilier local,
Hunca Mihaela - consilier local, lavorenciuc Gheorghe - consilier local, Lebada Radu - consilier local,
Luca Daniel Ovidiu- consilier local Nica Tereza - consilier local, Onisa Paul - consilier local, Petrusca
Ady - consilier local, Plesca Stelian - consilier local, Simion Aura - consilier local, Tincu Mihai consilier local, Turcanu Eugen Cristian - consilier local, Ursuleanu Gheorghe Florentin - consilier
local, Bucsinescu Lidia - consilier local, Murariu Gheorghe Gabriel-consilier local.

Informaţii suplimentare privind modul de derulare a achiziţiei publice se pot obţine de la sediul
Municipiului Botoşani - Biroul Achiziţii Publice, tel. 0231/502.200 int. 309, fax. 0231/515142

Primar,
Ovidiu Iulian o'rtariuc

Administiptor publi
Adrianal^ăicMrtu

Şef Birou Achiziţii Publice,
Daniela Anitei

Consilier achiziţii,
Maria Ciubotariu
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FORMULARUL 1
OFERTANT
înregistrat la sediul autoritatii contractante
(denumirea/numele)

nr.

/

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către Municipiul Botoşani, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, cod. poştal 710236, jud. Botoşani
Ca urmare a invitaţiei de participare publicată pe
din
(zi/luna/an),
privind aplicarea modalitatea de achiziţie „cumpărare directă" pentru atribuirea Contractului de lucrări
având ca obiect „Racorduri utilităţi şi compartimentare funcţională spaţii Piaţa Viilor",
noi
(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat, urmatoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original si intr-un număr de
copii:
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta;
Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzătoare si va satisface cerinţele dumneavoastra.

Data completării

Cu stima,
Ofertant,
(semnătură autorizata)
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FORMULARUL 2
OPERATOR ECONOMIC
(denumire)
INFORMAŢII GENERALE
1. Denumire:
2. Cod fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificat de înmatriculare/înregistrare:
(număr, data, loc de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiect de activitate, pe domenii:
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Cont trezorerie: RO deschis la

Data completării:

(Nume, prenume)
(Funcţie)
(Semnătura autorizată şi ştampila)
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FORMULARUL 3
OPERATOR ECONOMIC:
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA ASOCIAŢILOR SI A SUBCONTRACTORILOR si PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al
<denumirea/numele şi sediul/adresa
candidatului/ofertantului^, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi
documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta
declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
<denumirea şi adresa autorităţii contractante>
cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.
Operator economic,

Nume entitate
legala (asociat sau
subcontractor)

Activitati din
contract

Valoarea
aproximativa

% din
valoarea
contractului

Adresa

(semnătură autorizată)
Acord
asociat/subcontractor
cu specimen
semnătură

Liderul asociaţiei
Asociat 1
Asociat 2
Subcontractor 1
Subcontractor 2

Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzătoare pentru fiecare asociat si
pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor
propuşi.
Data completării :[ZZ.LLLL.AAAA]
Ofertant,
(semnătură autorizata)
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FORMULARUL 4
ACORD DE ASOCIERE
in vederea participării la modalitatea de achiziţie "cumparare directă" pentru atribuirea
contractului de achiziţie publica
Conform

.

(încadrarea legala)

Noi, părţi semnatare: S.C.
S.C.
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achiziţie publica "

(denumire obiect contract)
Activităţi contractuale ce se vor realiza in comun:

1.

2.
Contribuţia financiara a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publica comun:
% S.C
% S.C.
Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei:
liderul asociaţiei S.C.
preia responsabilitatea si primeşte
instrucţiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate:
conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare a
sarcinilor convenite de comun acord.
Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării:
încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat a contractului
de asociere;
modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de
participare a fiecărei părţi pana la data încetării asociaţiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie publica preluate de fiecare asociat pentru
execuţie obiectivului supus licitaţiei:
%S.C.
% S.C.
Liderul asociaţiei:
S.C.
Alte clauze:
Data completării:

LIDERUL ASOCIAŢIEI,
ASOCIAT,

Data completării
Operator economic,
(semnătură autorizată)
Pag. 4 din 9

ROMANIA
JUDEŢUL
BOTOŞANI
MUNICIPIUL
BOTOŞANI
Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postai - 710236 Cod Fiscal -3372882
Tel/.Fax: 0231.502.200/0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria@primariabt.ro

FORMULARUL 5
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr.

La contractul de achiziţie publica nr /
privind execuţia
(denumire autoritare

încheiat intre

contractanta)

la"
(denumire

contract)

1. Parti contractante:
Acest contract este încheiat intre S.C.
, reprezentata prin _

cu sediul in
Director General si

(adresa,tel.,fax)

Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
cu sediul in

S.C.

(adresa,tel.,fax)

reprezentata prin
Director General si
denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

Director Economic,

2. Obiectul contractului:
Art.l.

ce fac obiectul prezentului contract sunt_

de:

(lucrări,produse,servicii)

Art.2. Valoarea

este conform ofertei prezentate de subcontractant.

(lucrări,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plaţi subcontractantului urmatoarele sume:
- lunar, in termen de
(zile) de la primirea de către contractantul general
a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea
executate
(lucrări,produse,servicii)
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in perioada respectiva.
- plata
(lucrărilor, produselor,

se va face in limita asigurarii finantarii
serviciilor)

de către beneficiarul
(lucrărilor, produselor, serviciilor)

(denumire autoritare

Art.4. Durata de execuţie a

contractanta)

este in conformitate cu
(lucrărilor, produselor,

serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garanţiei de buna execuţie este de
luni si incepe de la data semnării procesului verbal
încheiat la terminarea
.
(lucrărilor, produselor,

serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completa verificata cu dispoziţiile
legale.
3. Alte dispoziţii:
Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a
(lucrărilor, produselor,

serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de execuţie angajata de contractantul general in fata
beneficiarului, subcontractantul va plaţii penalitati de
% pe zi întârziere din valoarea
nerealizata la termen.
(lucrărilor, produselor,

serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3., contractantul general va plaţii
penalitati de
% pe zi întârziere la suma datorata.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleaşi obligaţii si responsabilitati pe care
contractantul le are fata de investitor conform
contractului
.
(denumire

contract)

Art.9. Neînţelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se
vor soluţiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a încheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant)
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FORMULARUL 6
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 1
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)
(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de Ofertant la modalitatea de achiziţie prin
Cumpărare directă pentru atribuirea Contractului de lucrări având ca obiect „Racorduri utilităţi şi
compartimentare funcţională spaţii Piaţa Viilor" organizată de Municipiul Botoşani, declar pe proprie
răspundere că:
nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de
supervizare
si/sau
nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al
patrulea inclusiv
sau
nu ma aflu in relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG
34/2006, cu
persoanele ce deţin funcţii de decizie in cadrul Primăriei Municipiului Botoşani, despre care am luat la
cunostinta din Invitatia de participare.

Data completării

Operator economic,
(semnătura autorizată )
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FORMULARUL 7
Operatorul economic

DECLARAŢIE
privind respectarea reglementărilor privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii

Subsemnatul (numele în clar al persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al (denumirea /
numele şi sediul / adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în
acte publice, că mă angajez să execut lucrările, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu
regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţia muncii care sunt în România.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, costurile aferente îndeplinirii acestor obligaţii
fiind incluse în tarifele zilnice ale experţilor, astfel cum acestea sunt indicate în preţul contractului conform
propunerii financiare.

Ofertant

(numele reprezentantului legal, în clar)
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FORMULAR NR. 8
OPERATOR ECONOMIC:
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca,
în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm
pentru suma de
LEI (suma în litere şi în cifre), plătibilă după recepţia lucrărilor, la
care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de
(suma în litere şi în cifre), din care "0 (zero)"lei
cuantumul procentului aferent cheltuielilor " diverse şi neprevăzute:
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexat, în
(perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _ _ _ _ _ zile, (durata în litere şi
cifre), respectiv până la data de ****** (ziua /luna /anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui
un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar "alternativă";
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
7. înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o
puteţi primi.
Data

/

/

, (semnătură), în calitate de
semnez oferta pentru şi în numele
economic)
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