România
Județul Mureș
Comuna Livezeni
Nr. înreg. 399/15.06.2017
Aprobat
Primar
Ing.Bányai István
_____________

INVITATIE DE PARTICIPARE
Comuna Livezeni in calitate de autoritate contractantă vă invită să participați la atribuirea a
contractului de achiziție publică prin cumpărare directă având ca obiect Servicii de proiectare
pentru obiectivul ”Construire capela mortuară în satul Poienița”, fazele SF (+studiu topo,
geo) si întocmire documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate în
certificatul de urbanism

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: achiziție directă, în
conformitate cu art. 7 alin. 5 din legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv Autoritatea
contractantă are dreptul de achiziționa servicii direct, în cazul în care valoarea estimată a
achiziției fără TVA este mai mică de 132.561 lei.
Cod CPV - 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)
2. Sursa de finanțare a contractului de servicii care urmează să fie atribuit: bugetul local.
3. Valoare estimată : 8.403,36 lei fără TVA.
4. Oferta depusă de operatorul economic trebuie să cuprindă:
Propunerea financiară: - se va preciza valoarea totală a ofertei financiare lei fără TVA și pe faze
de elaborare precum și durata de elaborare …..(zile calendaristice). Ofertantul trebuie să prezinte
formularul de ofertă (Formularul nr.6) inclusiv anexa/Centralizator valoric care reprezintă
elementele principale ale propunerii financiare. Nu se acceptă facilități. În formularul de ofertă
se va preciza valoarea ofertată în lei fără TVA.
Durata de elaborare a documentațiilor maxim 30 zile calendaristice.
Notă. Propunerea financiară și tehnică va fi semnată și ștampilată de ofertant.
Propunerea tehnică : - va fi întocmită astfel încât această să permită identificarea cu ușurință a
cerințelor din Tema de proiectare/Caiet de sarcini.
Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei tehnice faptul că la elaborarea acesteia au
ținut cont de obligațiile relevante referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii
conform Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și O.G nr. 195/2005
privind protecția mediului. actualizată, Formularul 7, Formularul 8.
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6. Limba de redactare a ofertei: română
7.Perioada de valabilitate a ofertei : 60 de zile de la data transmiterii acestora.
8. Prețul va fi exprimat în lei fără TVA
9. Prețul ofertei este ferm, în lei.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: prețul cel mai scăzut, cu
condiția prezentării tuturor documentelor solicitate la punctul 11 din prezenta invitație.
11. Documentele de calificare solicitate
- Scrisoare de înaintare - Formular de 1
- Certificat constatator emis de O.N.R.C (Oficiul Național al Registrului Comerțului) valabil la
data depunerii, sau pentru ofertanții străini document echivalent emis în țara de rezidență în
copie conform cu originalul.
- Declarație privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016. Cerință minimă. Se completează
Formularul 2.
- Declarație privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016. Cerință minimă. Se completează
Formularul 3
- Declarație privind neîncadrarea în art. 167 din Legea 98/2016. Cerință minimă. Se completează
Formularul 4
- Declarație privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea
98/2016. Cerință minimă. Se completează Formularul 5
12. Prezentarea ofertei
Autoritatea contractantă va selecta oferta cu prețul cel mai scăzut care va deveni câștigătoare
după prezentarea și îndeplinirea condițiilor mai sus menționate, respectiv prezentarea
documentelor de calificare, a propunerii financiare și a propunerii tehnice. Nerespectarea
denumirii poate duce la imposibilitatea selectării de către autoritatea contractantă ofertelor .
Oferta va fi depusă în plic închis la registratura instituției cu mențiunea Servicii de proiectare
pentru obiectivul ”Construire capela mortuară în satul Poienița”, fazele SF si întocmire
documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate în certificatul de urbanism.
Adresa la care se depune oferta : Primăria Livezeni , comuna Livezeni , județul Mureș, str.
Principală nr. 76, tel/fax 0265/243.303, cod poştal 547365.
Termenul limita de depunere a ofertei : 23.06.2017
Ofertele vor fi depuse la sediul autorității contractante pana în data de 23.06.2017
Operatorul economic a cărui ofertă va fi selectată va primi odată cu comunicarea privind
rezultatul selecției invitația de a publica respectiva ofertă în cadrul catalogului electronic SEAP.
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SECȚIUNEA : FORMULARE
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Formularul 1
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

Scrisoare de înaintare a ofertei
Catre: _____________ (denumirea autorității contractante si adresa completa)
Ca urmare a invitatiei de participare numarul _____ din _____ (ziua/luna/anul), privind
aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului _____ denumirea contractului de achiziţie
publică), noi _____ (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele:
a. oferta;
b. documentele care însoţesc oferta.
Persoana de contact (pentru această procedura):
Nume:
Adresă:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
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Formular 2
OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumirea)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în art. 164 din Legea 98/2016
Subsemnatul ......................................, reprezentant împuternicit al ........................... (denumirea
operatorului
economic),
cu
sediul
în..................................................,
Certificatul
de
înmatriculare/înregistrare....................................................., în calitate de candidat/ofertant/ofertant
asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii
din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu
în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotărâre
definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:
a) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind
Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
b) infracţiuni de corupţie, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie prevăzute de art. 10-13 din Legea
nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care
respectivul operator economic a fost condamnat;
c) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea
nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei
penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 şi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării
terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, prevăzută de art. 36 din
Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale
legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;
f) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului
în care respectivul operator economic a fost condamnat;
g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor
Europene din 27 noiembrie 1995.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
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Formular 3
OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumirea)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în art. 165 din Legea 98/2016

Subsemnatul ......................................, reprezentant împuternicit al ...........................
(denumirea operatorului economic), cu sediul în.................................................., Certificatul de
înmatriculare/înregistrare.....................................................,
în
calitate
de
candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al candidatului/ofertantului, declar pe propria
răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile
aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea
98/2016, respectiv nu am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a
contribuțiilor la bugetul consolidat.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC
...........................................
(denumirea/numele)

Formular 4

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în prevederile art.167 din legea nr.98/2016
Subsemnatul..................reprezentant împuternicit al ...................................………… (denumirea
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului, la procedura
pentru
atribuirea
contractului
…………………………….,
organizată
de
…………………………………….., declar pe proprie răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile
prevăzute la art.167 din LEGEA NR.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:
a) nu am încălcat obligaţiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest
lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităţilor competente prin care se
constată încălcarea acestor obligaţii;
b) nu mă aflu în procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea
activităţii;
c) nu am comis o abatere profesională gravă care îmi pune în discuţie integritatea, iar autoritatea
contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei
instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative;
d) autoritatea contractantă are suficiente indicii rezonabile/informaţii concrete pentru a considera că nu
am încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în
legătură cu procedura în cauză;
e) nu mă aflu într-o situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar
această situaţie nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe;
f) participarea anterioară la pregătirea procedurii de atribuire nu a condus la o distorsionare a
concurenţei, iar această situaţie nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puţin severe;
g) nu mi-am încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce imi reveneau în cadrul unui
contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune
încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de
daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;
h) nu m-am făcut vinovat de declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea
autorităţii contractante în scopul verificării absenţei motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor
de calificare şi selecţie, nu am prezentat aceste informaţii sau nu sunt în măsură să prezint documentele
justificative solicitate;
i) nu am încercat să influenţez în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante, să obţin
informaţii confidenţiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire
sau nu am furnizat din neglijenţă informaţii eronate care pot avea o influenţă semnificativă asupra
deciziilor autorităţii contractante privind excluderea din procedura de atribuire, selectarea sau atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Semnătura ofertantului sau reprezentantul ofertantului și ștampila
.......................................
Numele şi prenumele semnatarului
........................................
Data
.......................................
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.
Această declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de
reprezentantul legal.
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Formular 5
OPERATOR ECONOMIC
............................................
(denumirea)
DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea 98/2016.
Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al
..................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) în calitate de
candidat/candidat
asociat/ofertant/ofertant
asociat/subcontractant/tert
sustinator
al
candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de
………………………… de către …………………………………………………, declar pe proprie
răspundere sub sancţiunea excluderii din procedura si sub sancţiunile aplicate faptei de fals in acte
publice, ca nu ma aflu in situaţii potenţial generatoare de conflict de interese orice situaţii care ar putea
duce la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59, cum ar fi următoarele:
a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor
care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi,
terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi susţinători
ori subcontractanţi propuşi;
b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul
de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi, terţi
susţinători ori subcontractanţi propuşi;
c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile/informaţii concrete că poate avea,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie
de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaţia în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terţul
susţinător are drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de
supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la
gradul al doilea inclusiv ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul
autorităţii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire;
e) situaţia în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care
se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante sau al
furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire.
Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţie de decizie referitoare la organizarea, derularea şi
finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58-63, din Legea nr. 98/2016.
Primar, - Banyai Istvan
Contabil,- Magyari Julianna Hajnalka
Secretar, - Hangan Aurelia
Consilieri:
 Laszlo Arpad
 Toldi Gyongyike
 Acs Sandor
 Vultur Cristian
 Ceades Cristian
 Moldovan Antal Janos
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Dobos Levente Szilveszter
Gyorgy Alexandru
Szakacs Istvan
Ilea Gelu Victor
Csiki Imre Sandor
Tatar Iuliu

Data completării
Operator economic,................................. (semnătură autorizată)
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OPERATOR ECONOMIC

Formular 6

(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm
___________________________________pentru suma de ___________________________
_______________________________________(moneda ofertei)
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de _______________.
(suma în litere
şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile
în graficul de timp anexat.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________
___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi
(durata în litere şi cifre)
(ziua/luna/anul)
ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem ofertă alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de
atribuire.
7, Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă
pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____
_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez
(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumire/nume operator economic)
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CENTRALIZATOR VALORIC
Servicii de proiectare pentru obiectivul ”Construire capela mortuară în satul Poienița”,
fazele SF (+studiu topo + studiu geo) si întocmire documentații pentru obținerea
avizelor/acordurilor solicitate în certificatul de urbanism
Nr. Faza de proiectare
crt.
1.
…

Preț/fază
lei

l
……………………………………… (nume, prenume și semnătură)
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OPERATOR ECONOMIC
…………………………..
(denumirea/numele)

Formularul 7

DECLARATIE PRIVIND PROTECTIA MUNCII
Subsemnatul ……………(numele complet), reprezentant Imputernicit al …...............
(denumirea/numele si sediul/adresa Ofertantului), In calitate de Ofertant la procedura
………………………………………,organizata de.....................(denumirea autoritatii contractante),
declar ca la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al
relațiilor de muncă , pe care le voi respecta pe perioada de derulare a contractului.

Data completarii .....................(ziua, luna anul).

Operator economic,
(semnătură autorizată)

România
Județul Mureș
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Formularul 8
OPERATOR ECONOMIC
.........................
(denumirea)
DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA
REGLEMENTARILOR NATIONALE DE MEDIU

Subsemnatul
______________________________________ (nume şi prenume), reprezentant al
_______________________________ (ofertant) declar pe propria răspundere că mă angajez să execut
lucrarile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile nationale de mediu si
standardele UE in domeniu.

Data completarii .....................(ziua, luna anul).

Operator economic,
(semnătură autorizată)

