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INVITATIE DE PARTICIPARE 

DENUMIREA ACHIZITORULUI 
COMUNA LICURICI 
Adresa: Sat Frumusei, Comuna Licurici, Judet Gorj, Cod postal 217280, Tara 
Romania, Telefon +40 0253231647, Fax +40 0253231647, 
E-mail: primarialicurici(&,yahoo.com  

DENUMIREA ACHIZITIEI 
IZOLARE TERMICA BLOC LOCUINTE, COMUNA LICURICI, JUDETUL 
GORJ 

Cod CPV: 45321000-3 — Lucrari de izolare termica (Rev. 2) 

Valoare estimata: 180.162,83 lei fara TVA 
Valoarea estimata a contractului de lucrari supus licitatiei a fost calculata la 
valorile aferente liniilor bugetare 4.1 

Estimare valoare conform buget proiect - LEI FARA TVA - 

4.1 Constructii si instalatii 180.162,83 

TOTAL 180.162,83 

Durata de executie a lucrarilor: 12 luni 

Garantie de buna executie: 
Cuantumul garanţiei de bună  execuţie este de 10 % din preţul contractului. 
Perioada de valabilitate a garanţiei de bună  execuţie trebuie să  acopere perioada 
de timp de la semnarea contractului pană  la expirarea perioadei de garanţie a 
lucrărilor. 
Garanţia se va constitui in conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu 
modificările §i completările ulterioare. 
Garanţia de bună  execuţie a contractului trebuie constituită  in termenul stabilit 
la art.39 alin.(3) din HG 395/2016. 

Garantia lucrarilor va fi de minim 5 ani (perioada de la receptia la terminarea 
lucrarilor pana la receptia finala). 

MODALITATI DE FINANTARE 
Fonduri europene MADR — Project AFIR sm 19.2 si buget local pentru 
cheltuieli neeligibile 



LEGISLATIA APLICABILA 
- Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
- H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 
- O.U.G. nr.98/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu 
impact asupra domeniului achiziţiilor publice 

A. CONDITII DE PARTICIPARE 
Situatia personala a candidatului sau ofertantului 
1. Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, 164, 
165, 167 din Legea nr.98/2016. Se vor completa declaratii privind neincadrarea 
in articolele 60, 164, 165, 167 din Legea 98/2016. 
Personal cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante (in scopul evitării 
conflictului de interese - Art.60 din Legea 98/2016): 
Dragulescu Liviu Doru-Primar; Maciuca Vasile-Viceprimar; Stroe Ion Marius-
secretar; Banculea Giorgiana Lidia-contabil; Mutulescu Gina, Nicola Alexandru, 
Dobromir Elena, Mutulescu Flaviu Gheorghe-inspectori, Armaselu Popescu Aurelian, 
Calotescu Ilie, Calotescu Ion, Catrinoiu Norel, Ciobanu Adrian, Cojocaru Ion Nicolae, 
Diaconescu Mircea, Maciuca Vasile, Moldovan Dragos, Pirjol Ovidiu Ion, Piscu 
Gheorghe - Consilieri Locali 

2. Operatorii economici cc depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de 
inregistrare in condiţiile legii din tam de rezidenţă, din care să  reiasă  că  
operatorul economic este legal constituit, că  nu se află  in nici una dintre 
situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că  are capacitate profesională  
de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. 
Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului 
Comerţului sau documente echivalente din care sa rezulte obiectul de activitate 
al ofertantului (in cazul asociaţilor doar pentru partea din contract pe care o vor 
realiza). Obiectul contractului trebuie sa aibă  corespondent in obiectul de 
activitate al ofertantului. Nu se solicita ca obiectul contractului sa aibă  
echivalent in obiectul principal de activitate al ofertantului (asa cum este inscris 
el in certificatul constatator) ci poate sa se regăsească  şi in activităţile 
secundare. 

B. Modul de prezentare a propunerii tehnice 
Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele 
prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea 
de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. 
Propunerea tehnica va contine: 
1. Lista cu cantitatile de lucrari si formularele completate conform caietului de 
sarcini. 
2. Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport; 
3. Graficul de executie a lucrării 



4. Termenul de garantie acordat pentru lucrările executate. 
Garantia care se acorda lucrarilor va fl de minim 5 ani de la semnarea 
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

C. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului nr. 5 
Oferta va cuprinde si urmatoarele formulare intocmite in baza listelor de 
cantitati prezentate: 
- Formularul de oferta, anexa la formularul de oferta; 
- centralizatonil cheltuielilor pe obiectiv — Fl; 
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte -formularul nr. 
F2; 
- lista cu cantitatile de lucrari (devize oferta) - formularul nr. F3; 
- Extrasele de resurse materiale, manopera, utilaje si transporturi C5,C6, C7, C8 
si C9. 

D. Modul de prezentare a ofertei 
Data limită  de depunere a ofertei este precizată  in anuntul publicitar. 
Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere at continutului, pe toată  
perioada de valabilitate solicitată  de către Autoritatea contractantd. 
Oferta va fi semnată  şi stampilată  de ofertant, pagina cu pagina. Paginile vor fi 
numerotate de la 1 la n pe fiecare sectiune. 
Ofertantul va respecta modalitatea de elaborare/prezentare a ofertei şi va include 
in oferta documentele solicitate in prezenta documentatie de atribuire. 
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii şi prezentării ofertei 
sale, precum şi a documentelor care o insotesc, iar autoritatea contractantă  nu va 
fi responsabilă  sau răspunzătoare pentru costurile respective. 
Numarul de exemplare in care se depune oferta — 1 exemplar original. 
Opis al documentelor. 

Ofertele se vor transmite la Sediul Primariei Licurici - registratura, Comuna 
Licurici, jud. GORJ. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

