ANUNŢ
Nr.5568/05.12.2018

In vederea atribuirii contractului de achiziţie de lucrări, având ca obiect investiţia: "Extindere reţea de
apă în comuna Şanţ, din captare rezervor - strada Imaş", Comuna Şanţ, in calitate de autoritate
contractanta, lansează prezenta solicitare de oferte de preţ. In cazul in care sunteţi interesaţi de contractul
mai sus menţionat aşteptam oferta Dumneavoastră.
Precizări pentru operatorii economici interesaţi sa depună oferta:

AUTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA ŞANŢ
ADRESA: localitatea Şanţ, str. Principală, nr.92, judeţul Bistriţa-Năsăud

Tel/Fax: + 04 0263 379 009 +04 0263 379 199
E-mail: primarie@comunasant.ro
Persoana de contact: Radu Anca Florina
Denumire contract: " Extindere reţea de apă în comuna Şanţ, din captare rezervor- strada Imaş"
Cod CPV: 45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
Tip anunţ: Achiziţie directa

Tip contract: LUCRĂRI
Valoare estimata, fara TVA: 139.355,53 lei, Iară TVA
Achiziţionarea lucrărilor se va realiza prin achiziţie directa din catalogul electronic din SEAP
Descriere contract: Contractul prevede execuţia de lucrări in conformitate cu Listele de cantităţi de
lucrări.

Condiţii contract: Conform condiţiilor contractuale asumate de ofertant
Condiţii participare:
Oferta prezentata de ofertant va respecta în totalitate cerinţele prevăzute în Listele de cantităţi.
Oferta prezentata va conţine următoarele documente:
1.Formularul de oferta (Formularul nr.2 si anexa la acesta) insotit de Listele cu cantităţile de lucrări.
2.Certificate constatatoare 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.) la momentul
prezentării acestora
3.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
4.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 .3); 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/quest/legislatie.
5.Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice (Formular nr .4);
6.Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale (Formularul nr.5)
7.Declaraţie privind insusirea cerinţelor tehnice si de calitate specifice caietului de sarcini (Formular
nr.6)
Criterii adjudecare: preţul cel mai scăzut (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 intreaga lucrare, in lei, fara
TVA.
Termen limita primire oferte: 12.12.2018, ora 12:00.
Informaţii suplimentare:
Oferta va fi depusa în plic închis la sediul autorităţii contractante - Primăria Comunei Şanţ, Str.
Principală,nr.92 , localitatea Şanţ, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cu menţiunea Oferta pentru" Extindere
reţea de apă în comuna Şanţ, din captare rezervor- strada Imaş", pana la data de 12.12.2018, ora
12:00. Deschiderea plicurilor se face in data de 12.12.2018, ora 12:00
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 " Extindere reţea de apă în comuna Şanţ, din captare
rezervor- strada Imaş" pana la data de 12.12.2018 ora 12:00.
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 e-mail:
primarie(S)comunasant.ro sau prin telefon/fax : +04 0263 379 199, pana la data limita de depunere a
ofertelor.

COMUNA ŞANŢ,
PRIMAR
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