
INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

în vederea realizării achiziției publice având ca obiect  

lucrari execuția de  lucrări la obiectivul de investiții “REABILITARE ACOPERIȘ ȘI 

REABILITARE TERMICĂ LICEUL TEHNOLOGIC N.ONCESCU- CORP CLĂDIRE 

ȘCOALA GENERALĂ NR.1" str.Sărățeni nr.28,oraș Ianca, județ Brăila. 

  

            Tipul achizitiei/contractului: lucrari 

            Codul de clasificare CPV : – 45261910-6 – Lucrari reparare de acoperisuri 

 Valoarea estimata a achizitiei este de 259.353,46 lei - fara TVA. 

 Descrierea achiziției și condiții referitoare la contract:  

            Obiectul contractului îl constituie execuția de  lucrări la obiectivul de investiții 

“REABILITARE ACOPERIȘ ȘI REABILITARE TERMICĂ LICEUL TEHNOLOGIC 

N.ONCESCU- CORP CLĂDIRE ȘCOALA GENERALĂ NR.1" str.Sărățeni nr.28,oraș 

Ianca, județ Brăila. 

 Durata de realizare a lucrarilor mai sus menționate este de 4 luni de la emiterea ordinului de 

începere a lucra. 

 Garanția de bună execuție a contractului reprezintă 10 % din valoarea contractului fără TVA 

și se constituie conform modelului de contract anexat. 

 

 Oferta trebuie să cuprindă următoarele: 

-      Documente din care să reiasă o formă de înregistrare a ofertantului. 

-      Certificate constatatoare privind plata impozitelor taxelor sau a contributiilor la bugetul general 

consolidat (buget local, buget de stat ) la momentul prezentarii 

-      Formularul de ofertă anexat ce cuprinde valoarea totală în lei (Anexa 10).   

-      Perioada de valabilitate a ofertei: minim 60 de zile. 

-      Propunerea tehnică în conformitate cu cerințele solicitate în caietul de sarcini. 

-   Declarație pe proprie răspundere privind acceptarea clauzelor contractuale din modelul de 

contract anexat   

-   În cazul în care executarea contractului ce urmează a fi încheiat impune subcontractarea anumitor 

părți din acesta, vă rugăm să îi indicați și să precizați lucrarile  ce urmează a fi realizate de catre 

subcontractanti  

 

 Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor solicitate în caietul de sarcini si 

proiectul tehnic  anexat. Prevederile cuprinse în caietul de sarcini fac parte integrantă din invitația 

de participare pentru elaborarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se 

elaborează propunerea tehnică. Cerințele precizate în Caietul de sarcini si  sunt considerate a fi 

minimale. 

 Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini si proiectul 

tehnic, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea 

unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini. 

 Informații privind subcontractanții: - se va completa formularul anexat .  

 Ofertantul  are obligația ca la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se 

introduc noi subcontractanţi, să prezinte contractele încheiate între contractant şi 

subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 

revin acestora, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

 Oferta care nu respectă cerințele prezentei invitații de participare și ale caietului de 

sarcini va fi respinsă fiind declarată neconforma. 

 În cazul în care în urma postării invitației de participare se vor primi mai multe oferte, 

departajarea se va realiza prin aplicarea criteriului de atribuire “prețul cel mai scazut”.   

  



 Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a 

ofertelor: 5 zile. 

 Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 3 

zi/zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 

 În situația în care sunteți interesați, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastra la 

Registratura   Primăriei Orasului Ianca până la data de 9.07.2021 . 

 Pentru alte informații ne puteți contacta prin adresa de e-mail primaria-ianca@yahoo.com 

sau la telefon / fax 0239 668 178 .  

 
            

 

PRIMAR, 

FANEL GEORGE CHIRITA 

 

CONSILIER JURIDIC 

DORINA PREDESCU 

 

CONTABIL SEF 

GIORGIANA TURCU 
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