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sediul în loc. Şanţ, str. Principală, nr. 92, judeţul

Bistriţa Năsăud, CUI 4512313
Tel./Fax: +40-263-379009, +40-263-379199; E-mail:
primarie@comunasant. ro; www. coxounasant. ro

Nr. 1986/04.05.2018
Obiect: Solicitare ofertă de preţ in vederea achiziţiei directe de:
- Prestări servicii de proiectare - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii având ca obiect
"Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman în Comuna ŞANŢ, jud. Bistrita-Nasaud"
Precizări pentru operatorii economici interesaţi sa depună oferta:

AUTORITATEA CONTRACTANTA:
COMUNA Şanţ
sediul în loc. Şanţ, str. Principală, nr. 92, judeţul Bistriţa Năsaud, CUI 4512313
Tel./Fax: +40-263-379009, +40-263-379199; E-mail: primarie@comunasant.ro; www.comunasant.ro

Tip anunţ: Cumpărări directe
Tip contract: servicii
Denumire contract: servicii de proiectare - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii având
ca obiect "Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman în Comuna ŞANŢ, jud. Bistrita-Nasaud'

Cod CPV: Cod CPV: 79314000-8- Studii de fezabilitate ( Rev.2)
: 71327000-6 - Servicii de proiectare a structurilor portante ( Rev.2)
: 71242000-6 -Pregătire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor ( Rev.2)
Valoare estimata fara TVA: 100.000 Moneda: Lei
Valoare estimată inclusiv TVA: 119.000,00 Moneda: Lei
Valoare estimata in euro, fara TVA: 21.450,9417 euro, fara TVA (la cursul BNR din data de 03 05 2018,
respectiv 1 euro = 4,6618 lei)
Obiectul achiziţiei: servicii de proiectare - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii având
ca obiect "Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman în Comuna ŞANŢ, jud. Bistrita-Nasaud"
în localitatea Şanţ, judeţul Bistriţa Nasaud
Condiţii contract: Conform condiţiilor contractuale;
Condiţii participare:
Oferta prezentată de ofertant va respecta specificaţiile anexă.
Oferta prezentată va conţine următoarele documente:

1.Certificat constatator din care sa reiasă lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor
sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)
2.Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că
nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea
profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului
3.Se vor respecta condiţiile de mediu, social şi cu privire la relaţiile de muncă pe toată durata de
îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens
(Formular nr .2); 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 muncă, se pot obţine de la
Inspecţia Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. în cazul unei
asocieri, această declaraţie va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider.
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.
4 Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice (Formular nr .3);
Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea si
finaliziarea procedurii de atribuire sunt: 1. SZABO I0AN - PRIMAR; MOISIL ANTON - VICEPRIMAR;
GRAPINI EMIL-SILVIU; FOROGĂU ADELA-GABRIELA; RADU ANCA FLORINA;FILIPOI MONICA;FLĂMÂND

LUCIA;GUŞĂ IOANA-MARIA;SASU LIUŢA;P0M0HACI LAZĂR;BOANCHEŞ OCTAVIA; IUŞAN CAMELIALEONTINA; FILIPOI GRIGORE - CONSILIER;GRAPINI VIOREL - CONSILIER;FILIPOI FLOREA CONSILIER;FILIPOI VICTOR - CONSILIER; FOROGĂU MARIAN-VIOREL - CONSILIER;IUGAN AUGUSTIN CONSILIER; MOISIL CORNEL-LEONTIN - CONSILIER SADOR IONEL-CĂLIN - CONSILIER; PĂTRĂŞCAN
MACEDON - CONSILIER; POMOHACI SANDU-ISTRATE -CONSILIER; GRAPINI IOSIF-LEONIDA -

CONSILIER;DOMIDE AMBROZĂ - CONSILIER;
5. Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale (Formularul nr.4)
Criterii adjudecare: (conform art.187, alin.3, lit. a) din Legea 98/2016).
Preţul ofertei este ferm in lei si nu se actualizează. Preţul se ofertează pentru întreaga lucrare, in lei, fara
TVA.

Termen limita primire oferte: 10 05 2018 ora 14.00;
Informaţii suplimentare:
Oferta prezentata de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevăzute în Documentaţia de atribuire.
Oferta va fi comunicată la sediul autorităţii contractante - COMUNA Şanţ, sediul în loc. Şanţ, str.
Principală, nr. 92, judeţul Bistriţa Năsăud, CUI 4512313, cu menţiunea Oferta pentru: servicii de
proiectare - Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii având ca obiect "Reabilitare,
modernizare şi dotare Dispensar uman în Comuna ŞANŢ, jud. Bistrita-Nasaud" pana la data de 10 05
2018 2018, ora 14.00.
Atribuirea contractului se va face prin intermediul catalogului electronic. Ofertanţii care doresc sa
depună oferte, vor posta oferta lor in catalogul electronic din SEAP odată cu transmiterea ofertei la
sediul autorităţii contractante, sub denumirea de servicii de proiectare - Documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţii având ca obiect "Reabilitare, modernizare şi dotare Dispensar uman în Comuna
ŞANŢ, jud. Bistrita-Nasaud"pana la data de 10 05 2018, ora 14.00
Nepublicarea în SEAP a informaţiilor menţionate în paragraful de mai sus, în termenul comunicat de
autoritatea contractanta, atrage respingerea ofertei depuse la sediu, iar daca refuza achiziţia in SEAP,
oferta sa va fi respinsa.

Informaţii suplimentare privind documentaţia de atribuire se pot solicita prin Tel./Fax: +40-263-379009,
+40-263-379199; E-mail: primarie@comunasant.ro;, pana la data limita de depunere a ofertelor,
întreaga documentaţie se regăseşte publicata pe site-ul Primăriei Comunei Şanţ.

PRIMAR
Ing.Szabo loan

