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ANUNT 

 

In temeiul prevederilor art.7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din 
H.G. nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 
Comuna Teaca, cu sediul in Teaca, str. Principala, nr. 598, judet Bistrita-Nasaud, tel.: +40 0263-
276124, fax: 0040 263-276213 e-mail: primariateaca@yahoo.com in calitate de autoritate 
contractanta, achizitioneaza lucrari avand ca obiect: “Modernizare sistem de iluminat public in 
comuna Teaca, judetul Bistrita-Nasaud”  
Cod CPV: 45310000-3- Lucrari de instalatii electrice ( Rev.2) 
Modalitatea de atribuire: achizitie directa 
Sursa de finantare: buget local 

Detalii anunt:  
 

 În cazul în care sunteţi interesaţi de contractul mai sus menţionat aşteptăm oferta Dumneavoastră.  

I. Precizari pentru operatorii economici interesaţi să depună ofertă: 

Valoarea estimata a achizitiei: 446.200 lei fara TVA, cuprinzand constructii si instalatii. 

Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta 
cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general, acestea putand fi accesate, 
dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art.221 
din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 
Achiziţionarea se va realiza prin achiziţie directă din Sistemul Electronic SEAP- sectiunea 

catalogul on line. 

Criteriul de atribuire a achiziţiei: preţul cel mai scăzut (conform art.187, alin. 3, lit. a) din Legea 
98/2016). Preţul ofertei este ferm în lei şi nu se actualizează. 
Conditii de participare: Operatorii economici interesati vor posta oferta de pret totala in sistemul 
electronic SEAP sectiunea catalogul produse/ servicii/lucrari si vor depune oferta in original pana in 
data de 09.11.2018, ora 12 la sediul Primariei Comunei Teaca, alaturi de un Certificat constatator 
din care sa reiasa concordanta codului CAEN cu obiectul contractului, Formular de oferta, 
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, art 165 si art. 167 din Legea 
98/2016, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59 din Legea 98/2016, Declaratie privind 
respectarea conditiilor de munca si de protectie a muncii, Oferta tehnica, Oferta financiara. 

Totodata ofertantii vor face dovada detinerii Atestatului ANRE de tip   C2A. 

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de 
valabilitate a ofertei, respectiv 30 zile, trebuie sa fie semnata, pe proprie raspundere, de catre 
reprezentantul legal al ofertantului sau de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. 
Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in 
relatia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezinta formularul de oferta. 

Informaţii privind documentaţia de atribuire sau alte informaţii privind solicitarea de oferte se pot 
obţine pe adresa de e-mail: primariateaca@yahoo.com sau prin fax. 0263 276213, până la data 
limită pentru postarea ofertelor în  SEAP- catalog on line. 
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