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SOLICITARE OFERTĂ DE PREŢ
În vederea achiziţionării prin cumpărare directă, vă solicităm să ne transmiteţi oferta
semnată de reprezentantul Iegal sau imputernicit (nume, prenume semnatură) in plic inchis la
Primăria comunei Curteşti, judeţul Botoşani sau prin una din căile de comunicare mai accesibile
dvs, e-mail primaria.curtesti@yahoo.com, fax: 0231 584 001 pentru achizitia de : Realizare
Sistematizare SaIă de Sport ,,.Data limita de depunere a ofertelor este data de 06.04.2020.
Program de Iucru registratura Iuni-vineri 08.00- 1 6.00:
Denumire lucrare

Realizare Sistematizare Sală de Sport
CONFORM CAIETULUI DE SARCINI ANEXAT
1.PRECIZĂM PENTRU CEI INTERESATI SĂ DEPUNĂ OFERTA:
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este :06.04.2020 ora 13:00
Oferta de preţ se va depune la sediul Primăriei cominei Curteşti, judeţul Botoşani (în plic închis)
sau prin e-mail primaria.curtesti@yahoo.com sau fax 0231 584 001 şi în catalogul electronic de pe
site-ul www.e-licitatie.ro
Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documenteie ataşate prezentei solicitări.
Informatii 2enerale privind Beneficiarul:
Denumire: Comuna Cuirteşti, judeţul Botoşani
Adresă: Strada Principală. nr. 1 08
Localitate:
Cod poştal:
Ţară:
România
Comuna Curteşti, sat Currteşti,judeţul Botoşani
7171 10
Telefon
Reprezentant legal:
023 1 584 00 1
Primar, Maricel Anton
Fax 0231 584 001
E-mail: primaria.curtestiyahoo.com
Modalitatea de atribuire: Achizitie directă
Sursa de finantare: Buetu1 local
Tip anunţ: Cumpărări directe
Tip contract: Lucrări
Denumire achizitie Realizare Sistematizare Sală de Sport ,,.
Preţul ofertei trebuie să fie exprimat în LEI, fără T.V.A.
Termenul de valabilitate a ofertei este de minim 60 zile de la data limită de depunere a
ofertei.
Criteriul de atribuire a contractului: PREŢUL CEL MAI SCAZUT
Valoarea estimată a contractului: 1 36.000,00 lei fără T.V.A.
Obiectul contractului:
Execuţie fântână, execuţie lucrări pavaje, borduri, trotuare, execuţie zid sprijin, execuţie poartă
Durata contractului:
Durata estimată a contractului este de 1 lună
2. CONDITII DE PARTICIPARE:
Înregistrarea ofertei în catalogul electronic pe site-ul www.e-licitatie.ro este obligatorie.
Ofertele de preţ vor fi exprimate cu şi fără TVA .Autoritatea contractantă va achiziţiona produsele

din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează preţul cel mai Scăzut. Pentru
identificarea oferta de preţ se va publica în catalogul electronic sub denumirea: Reaiizare

Sistematizare SaIă de Sport,,.
3. MOTIVE DE EXCLUDERE
Cerinţe conform formularelor: F3
4.PREZENTAREA OFERTEI:
Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere aI conţinutului pe toată perioada
valabilităţii ofertei, respectiv 60 ziie, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere , de către
ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta.
Documente solicitate:
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 1 64, 165 şi 1 67 din Legea 98/20 1 6 privind
achiziţiile publice-Formuiare 1 şi 2.
Deciaraţie pe propria răspundere cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiile la
bugetul general consolidat (buget de stat şi buget local)
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 58-63- Formular 3
Nota: În sensul prevederilor art.63 alin. (1) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, persoane
cu funcţii de decizie din cadrul Autorităţii Contractante Comuna Curteşti:
Maricel Anton - Primar;
Străchinariu Ovidiu Corrieliu - Viceprimar;
Doru Socianu - Secretar General al Comunei;
Varasciuc Bogdan Cătălin - Contabil.
Consilieri Iocali:
Aioniţoaie Adrian
Aioniţoaie Victor Florentin
Dascălu Mihai
Niţişor Vasile
Lupancu Narcis
Milinceanu Livu
Niţură Sidonia-Eugenia
Olariu Mihai
Onofrei Constantin
Plian Florin
Rotaru Petru-Gabriel
Vitel Dumitru
Străchinariu Petrea
Tănasa Radu-Bogdan
Certificat constatator, copie lizibilă cu menţiunea conform cu originalul, emis de oficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunalul teritorial în raza căruia ofertantul îşi are sediul social,
din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.
Documente ataşate prezentei solicitări:
-Documentaţii tehnice (Caiet de sarcini)
-Model de contract.
Informaţii suplimentare: Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic.
Documentaţia de atribuire este disponibilă pe site-ul www.primariacurtesti.ro , secţiunea Achiziţii
publice.Alte informaţii se pot obţine, de Ia numărul de telefon 0231584001, e-mail:
primaria.curtestiyahoo.com, persoană de contact, Berejanschi Alexandra.
În speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim!
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