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ANUNT DE PARTICIPARE 
 

 Primaria Comunei Gura Vaii, cu sediul in satul Gura Vaii, comuna Gura Vaii, judetul Bacau, cod fiscal 
4278108, reprezentata prin domnul Tinei Silviu in calitate de primar, va invita sa participati prin depunerea de 
oferte la achizitia de servicii  avand ca obiect “Servicii de expertizare retea alimentare cu apa a localitatilor 
Dumbrava, Capata, Temelia, Paltinata, Motocesti, Comuna Gura Vaii, judetul Bacau „ 

1. Tip contract : servicii 
2. Obiectul contractului:„ “Servicii de expertizare retea alimentare cu apa a localitatilor Dumbrava, 

Capata, Temelia, Paltinata, Motocesti, Comuna Gura Vaii, judetul Bacau „ 
3. Cod CPV 45232150-8 -  Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă.  (Rev.2) 
4. Valoarea estimata : 50.000 lei fara TVA 
5. Sursa de finatare : Buget local  

6. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile 
7. Modul de prezentare oferta : in plic inchis, la sediul institutiei. 

Oferta  trebuie sa contina obligatoriu, sub sanctiunea respingerii ca neconforma, următoarele:    
a) PROPUNEREA TEHNICĂ :   

• Propunerea tehnica va fi prezentata în asă fel încat să detalieze și să demonstreze îndeplinirea tuturor 
cerințelor documentația specifică. Propunerea tehnica se va întocmi astfel încât să respecte în totalitate 
cerințele prevazute în documentație și in reglementarile legale aplicabile. Ofertele care nu respecta 
specificatiile prezentate mai sus, care nu contin documentatiile tehnice solicitate și descrise mai sus, sau 
care nu sunt aplicabile în raport de obiectul prezentei proceduri, vor fi respinse ca neconforme. 
Neprezentarea propunerii tehnice în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia; 

b)  Alte documente:  
• Scrisoare de inaintare 
•  Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.164 din Legea nr.98/2016. – formularul 1 
• Declaraţie privind evitarea conflictului de interese asa cum sunt  prevăzute la art. 59-60 din Legea 

nr.98/2016 –formularul 2 
• Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art.165-167 din Legea nr.98/2016. – formularul 3 
• Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –formularul 4 
• Declaraţie privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani -  Formularul 5 
• Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere – formularul 6 
• Lista personalului cheie – formularul 7 
• Informaţii referitoare la personalul de specialitate direct implicat în îndeplinirea contractului anexa la 

formularul 7 
•  Imputernicire – formularul 8 
• Formular de oferta – formularul 9 
• CIF-UL  societatii 
• Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care  sa rezulte obiectul de activitate al 

respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din 
certificatul constatator emis de ONRC. 

• Documente de calificare personal implicat in executarea proiectului . 
• Dovada publicarii ofertei in catalogul electronic  al SICAP-ului prin realizarea unui Print screen 
•  Prezentarea certificatelor fiscale emise de la Bugetul Local si de la ANAF 



8.  Propunerea financiara 
Pretul Ofertei va fi prezentat in formularul de oferta si va contine pretul pentru prestarea serviciului. 

Depunerea ofertei echivaleaza cu acceptarea tuturor conditiilor incluse in documentatie. 

• NU se accepta ofete partiale;  NU  se accepta oferte alternative la oferta de baza; NU se accepta oferte 

intarziate.  

9. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut , conform art. 187, alin .(3) pct. A  din Legea nr. 98/2016. In 

situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, autoritatea contractanta contractanta va solicita 

ofertantilor aflati in aceasta situatie sa transmita o noua propunere financiara.  La  oferta care va 

prezenta preturi anormal de scazute, se vor solicita clarificari. 

 

10. Pretul ofertei este ferm in lei. Nu se accepta actualizarea pretului contractului. Oferta financiara va preciza 
pretul unitar in lei fara TVA 

11. Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor : 21.05.2021 , ora 11: 00 
12. Limba de redactare : Limba romana  

Note generale   -    Se solicita: 
1. Prezentarea tuturor documentelor solicitate in anunt la sediul achizitorului pana la data limita de depunere 

a ofertelor  ; 
2. Prezentarea documentelor astfel incat ele sa furnizeze toate informatiile solicitate prin documentatia de 

atribuire – In caz contrar autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a respinge oferta in cauza , fara 
solicitari de clarificari. 

3.  
4. Prezenta achizitie reprezinta o achizitie directa si nu se supune reglementarilor Legii 98/2016 
5. Modelele de formulare pot fi procurate in mod gratuit de pe site –ul autoritatii contactante : 

Web: uatcomunaguravaii.ro in  sectiunea Achizitii publice. 
 
 

Intocmit, 
Consilier achizitii publice 

Gina Mihaela Tataru 
 

 

https://uatcomunaguravaii.ro/
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