COMUNA COARNELE CAPREI
JUDETUL IASI
Nr. 3215 / 06.09.2018
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi organizează procedura de cumparare „Lucrari de refacere a
infrastructurii locale (drumuri comunale si satesti) ca urmare a calamitatilor naturale produse in lunile iunie
si iulie pe teritoriul Comunei Coarnele Caprei” în temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizitiile
publice.
Obiectul contractului şi codul CPV: „Lucrari de refacere a infrastructurii locale (drumuri comunale si
satesti) ca urmare a calamitatilor naturale produse in lunile iunie si iulie pe teritoriul Comunei Coarnele
Caprei”
Cod CPV: 45233141-9 – Lucrari de intretinere a drumurilor
Valoarea estimata totala: 563.025,21 lei fara TVA, echivalent a 121.548,58 euro fără TVA, la cursul BNR din data
de 04.09.2018, adică 1 euro = 4.6321 lei.
Documente solicitate:
- Declaratie privind neîncadrarea (ofertantii / canditatii / ofertantii asociati / subcontractantii / tertii
sustinatori) în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea
si finalizarea procedurii de atribuire sunt Grigoras Constantin, primar; Grigorescu Zoita, viceprimar; Gheorghita
Constantin, secretar; Gheorghita Maria, contabil.
- prezentarea certificatului de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si
catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj) eliberat de ANAF in original, copie legalizata sau
copii certificate conform cu originalul din care sa reiasa faptul ca ofertantul/candidatul nu are datorii restante cu
privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.)
la momentul prezentarii;
- prezentarea certificatului privind plata taxelor si impozitelor locale, eliberat de autoritatile locale in
original, in copie legalizata sau copii certificate conform cu originalul din care sa reiasa faptul ca
ofertantul/candidatul nu are datorii restante la bugetul local la momentul prezentarii. Operatorii economici care se
inregistreaza cu debite la bugetul de stat si/sau cel local vor fi exclusi din procedura de achizitie.
- informatii cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv se va solicita
prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului pentru a verifica daca
operatorii economici sunt autorizati sa realizeze lucrari de natura celor presupuse de prezentul contract.
III) Propunerea financiara
- Propunerea financiara trebuie sa fie prezentata în Lei (valorile fiind exprimate cu doua zecimale) si va include
„Formular de oferta”.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile.
Ofertele vor fi prezentate într-un exemplar original şi 1 copie, in format hartie marcate in mod clar „original” si
„copie”.
In vederea intocmirii ofertei participantii la procedura sunt rugati sa solicite formularele precum si
documentatia tehnica.
Eventualele solicitari de clarificari pot fi transmise inainte de data limita de depunere a ofertelor – 3
zile, la adresa de e-mail: secretarcoarnele@yahoo.com.
Depunerea ofertelor va avea loc pana la data de 14.09.2018, ora 10.00, la sediul Primariei comunei
Coarnele Caprei.
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