ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI CURTEŞTI
JUDEŢUL BOTOŞANI
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site: www.primariacurtestibt.ro; email: primaria.curtestiyahoo.com

Nr. 4121 din 04 mai 2020

ANUNT PUBLIC

C

tre,
Toţi operatorii economici / ofertanţii interesati

OMUNA CURTEŞTI - JUDEŢUL BOTOŞANI, cu sediul sat Curteşti, comuna Curteşti,
judetul B tosani, Tel: +40 23 1 5 8400 1, fax. +40 23 1 5 8400 1, e-mail: primarici.curtesti@vahoo. com, în
calitate d autoritate contractantă, vă invită ca, în calitate de opertori economic interesat să depuneţi
oferta, 1 modalitatea de achiziţie prin ,,Cumpărare directa din catalogul electronic de
ucrări - SEAP, in conformitate cu prevederile din Legea nr. 98/20 1 6 privind achiziţiile
publice î vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, avand ca obiect,,EXTINDERE REŢEA
ELECTRIC AERIENĂ DE JOASĂ TENSIUNE ÎN SATELE BĂICENI Şl CURTEŞTI:— proiectare + execuţie
conformitate cu legislaţia în vigoare.
lucrări,
) Modalitatea de achiziţie publică: ,,CUMPARARE DIRECTA din catalogul electronic de pe
noul SE - https://sicap-prod.e-Iicitatie.ro ;
) Tipul contractelor: LUCRĂRI;
) Scopul achizitiei: U.A.T. COMUNA CURTEŞTI - JUDEŢUL BOTOŞANI, are în vederea
realizare în anii 2020 - 202 1, a următorului obiectiv de investiţie: ,,Extindere reţea eiectrică aerienă de
joasă te siune în satele Băiceni şi Curteşti - proieclare + execuţie Iucrări, conform, caietului de
sarcini devizului general estimativ, anexate Ia prezentul anunţ şi în conformitate cu Iegislaţia în
vigoare.
d) Autoritatea contractanta stabileste oferta cîştigătoare pe baza criteriului de atribuire: ,,preţul
cel mai căzut, cu respectarea cerinţelor din prezentul anunţ, din caietul de sarcini şi valorii estimate din
devizul enera1 al obiectivului întocmit de S.C. AVA PROIECT S.R.L. Botoşani, anexe la anunţ,
confo art. 1 87, alin. (3), lit. a, din Legea nr. 98/20 1 6 privind achiziţiile publice.
e) Coduri CPV: Cod CPV 4523 1400-9 Lucrări de construcţii de Iinii electrice (Rev. 2)
f) Valoarea estimată de realizare pentru obiectivul de investiţie,,Extindere reţea electrică
aerienă de joasă tensiune în satele Băiceni şi Curteşti— proiectare + execuţie Iucrări este de
301.24100 lei fără TVA, din care C+M 258.500,00 lei rară TVA, iar valoarea estimată a atribuirii
contrac Iui care face obiectul prezentei achiziţii publice este de 301.241,00 lei fără TVA
Notă: Ioarea estimată de realizare a obiectivului de investitie dc mai sus şi alocată în buctul local
pe anu 2020, reprezintă vaioarea totală ce va reieşi din devizul ieneral (Cap. 1 - 6) în urma
nroiec rii.
g) Durata contractului: 3 luni, de la data semnării contractului.
h) Sursa de finanţare: bugetul local.
i) Adresa la care se transmit ofertele: https://sicap-prod.e-licitatie.ro - Cumpărări directe Cata10 electronic - Denumire: ,,Extindere reţea electrică aerienă de joasă tensiune în satele Băiceni
şi Cu -şti— Cod CPV45231400-9Lucrări de constructii de linii electrice(Rev. 2);
j) Data si ora limita de depunere a ofertelor: 08.05.2020, ora 1 1 :00;
k) Moneda în care se transmit ofertele: LEI
lei fră TVA;
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PRZENTAREA OFERTEI:
Op ratorul economic va posta in Catalogul electronic din SICAP 1 (una) poziţie de catalog
pentru obietivu1 de investiţie,,Extindere reţea electrică aerienă de joasă tensiune în satele Băiceni şi
Curteşti, valoarea propusă pentru proiectarea (care va include toate studiile, avizele şi taxele aferente
investiţiei, axclusiv cap. 3.&2. Diriginţie de santier şi cap. 5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului)
şi execuţia obiectivului în lei fara TVA;
In cţiunea ,,Descriere se precizeaza:
,,Eitindere reţea electrică aerienă de joasă tensiune în satele Băiceni şi Curteşti proiectare (- execuţie Iucrări si o descriere privind proiectarea + lucrarile, ce se vor efectua conform
cerinţelor aitorităţii eontractante prevăzute în caietul de sarcini. Se va anexa, atasat poziţiei postate în
catalogul e ectronic, Oferta financiara şi propunerea financiara, semnată, parafată şi scanată in format
pdf.
Solcitam operatorilor economici ca dupa data si ora limita de depunere a ofertelor in catalogul
electronic, n aceeaşi zi, sa notifice in seris, prin e-mail autoritatea eontractanta privind depunerea ofertei
pentru atrit uirea aehiziţiilor directe ce fac obieetul prezentei invitatii de participare la adresa de e-mail:
primaria.c..rtesti@vahoo.com - în atentia compartiment achiziţii publice.
Va.abilitatea ofertei: 30 de zile de la data stabilita pentru depunerea ofertelor in SICAP.
Liriba de redactare a ofertelor: ROMANĂ.
Di.rata de executie: 3 luni.
Gantie acordată lucrărilor 36 luni.
Modul de departajare a ofertelor cu preturi e2ale se va face astfel:
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va
solicita re.fertarea in eatalog, in vederea departajarii ofertelor. Ofertanţii care au preturi egale si care
au primit invitatia de reofertare vor depune noua propunere financiara in catalogul electronic din
noul SEAP;
Noile propuneri financiare se vor depune in catalog in termen de 1 (una) zi lucratoare de
Ia so1icitara autoritatii contractante.
)fertantul clasat pe primul loc conform criteriului de atribuire ,,preţul cel mai scăzut va fi
aceesat prm intermediul catalogului electronic din SEAP.
:n momentul in care achiziţia din catalogul electronic se afla in etapa de deliberare, autoritatea
contractarta solicita ofertantului clasat pe primul loc sa transmita prin e-mail la adresa in
termen de 1 (una) zi lucratoare urmatoarele documente:
in document (echivalent) care sa ateste faptul ca operatorul economic trebuie sa aiba
printre otiecte1e de activitate pe domenii si obiectul contractului - emis de autoritatile eompetente in
conformitte cu prevederile legale in vigoare - valabil la data depunerii ofertei in SEAP in copie lizibila,
semnat si stampilat cu menţiunea ,,conform cu originalul;
P •opunerea tehnica si formularul de oferta insotit de anexa, care trebuie sa respecte
specificaţ ile si condiţiile minime din caietul de sarcini, Formular F3 - Listele cu cantitatile de lucrari,
Formular - Grafic de executie, iar pentru verificarea conformitatii ofertei, se vor respecta întocmai
prevederie caietului de sarcini şi sumele alocate în buget pentru investiţie.
Formularul de oferta va cuprinde valoarea totala a contractului / investiţiei reieşită din devizul
general ( oate capitolele de cheltuieli exclusiv cap. 3.&2. Diriginţie de santier şi cap. 5.2. Comisioane,
cote, tax, costul creditului), iar in anexa Ia formularul de oferta se va detalia datele solicitate in aceasta.
Numai dupa analiza documentelor mentionate mai sus autoritatea contractanta isi va da
acceptul ;au refuzul privind oferta tehnica si financiara din catalogul electronic.
Modul de obţinere a informaţiilor pentru elaborarea ofertei sau informaţii suplimentare
se pot otţine de la sediul UAT COMUNA CURTESTI: Compartiment achizitii publice, +40 23 1 5 8400 1,
fax. +40 23 1 58400 1, e-mail: primaria. curtesti@vahoo.com in atentia compartiment achiziţii publice,
persoană de contact: Berejanschi Alexandra
In vede-ea evitării conf1ictului de interese conform ,,Secţiunii a 4-a - Reguli de evitare a
conflicti.Jui de interese art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, precizam ca
persoari1e cu funcţii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveşte organizarea,
derularea si finalizarea modalitatii de achiziţie prin ,,achiziţie directa din catalogul electronic care
face obctu1 prezentei invitatii de participare respectiv, persoanele care aproba/semneaza documente
emise rn legătură cu sau pentru modalitatea de achiziţie mentionata anterior, inclusiv
persoanele care aproba bugetul aferent acestei achiziţii sunt: Maricel Anton - Primar; Străchinariu
Pagina 2

Ovidiu Co eliu - Viceprimar; Doru Socianu - Secretar General al Comunei; Varasciuc Bogdan Cătălin
- Contabil.
Consiiieri ocali: Aioniţoaie Victor Florentin , Dascălu Mihai, Niţişor Vasile, Lupancu Narcis,
Milincean Livu, Niţură Sidonia-Eugenia, Olariu Mihai, Onofrei Constantin, Plian Florin, Rotaru
Petru-Gab eI, Străchinariu Petrea, Tănasa Radu-Bogdan.
Se or anexa du ia achizi ia in SEAP
1. opie după certificatul de înregistrare;
2.l) ate de identificare ale operatorului economic necesare încheierii contractului, inclusiv
contul act deschis la Trezorerie.
3.Declaratii privind conflictul de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016
privind a iziţiile publice.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 023 1 5584001, 0743 9O556 - persoană
de contact Străchinariu Ovidiu Corneliu - viceprimarul comunei Curteşti.

,

PRIM A R,
Marinton

Întocmit,
Consilier Berejansi hi Alexandra
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