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ORAŞUL VĂLENII DE MUNTE
PRIMĂRIA
Str.Berevoiesti, nr.3A, Vălenii de Munte, 106400
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INVITATIE DE PARTICIPARE/ANUNT INTENTIE
PRIMARIA ORAŞULUI VELENII DE MUNTE informeaza operatorii economici ca
intentioneaza sa achiziţioneze direct conform art.45 din H.G. 395/2016 cu modificările si
completările ulterioare din catalogul electronic LUCRĂRI:
„Modernizare Parc de agrement zona Miulesti, oras Vălenii de Munte, in data de 26.10.2018
ora 12 :00, si ii invita sa participe cu oferta de pret.
Achiziţia publica mai sus mentionata este: achiziţie directa in conformitate cu art.7 alin.5 din
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările si completările ulterioare.
1. Sursa de finanţare a achiziţiei: Bugetul local
2. Valoare achiziţiei estimativ: 68 000 lei la care se adauga TVA
Cod CPV : 45112711-2- Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor (Rev2)
Documentaţia , si formularele se pot descarca de pe site-ul oficial al Primăriei oraşului Vălenii de
Munte, www.valeniidemunte.com.ro din Secţiunea: Informaţii utile, Subsectiunea: Caiete de
sarcini
Oferta depusa trebuie sa cuprindă:
- Propunerea tehnica
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate
cerinţele prevăzute in Documentaţie.
Ofertantul va face dovada deţinerii de documente valabile la data depunerii ofertei in copie
conform cu originalul prin care sa ateste legalitatea desfasurarii activitatii de executant al lucrării..
- Propunerea financiara- Formular de oferta F5
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate
infonnatiile solicitate cu privire la pret.
In cazul in care ofertele financiare depuse au aceeaşi valoare, se va solicita reofertare in plic inchis
Formulare solicitate
- certificat constatator;
- certificat de înregistrare;
- scrisoare de inaintare-Formular 1
- informaţii general ^-Formular 2
- declaraţie privind conflictul de interesz-Formular 3
- declaraţie privind neincadrarera in articolul 164, 165, 167 din Legea 98/2016 -Formular 4
- declaraţie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social si al
relaţiilor de munca -Formular nr. 19

3. Limba de redactare a oferteiromana
4. Perioada de valabilitate a ofertelor90 zile
5. Preţul ofertei este ferm in LEI
Nu se accepta actualizarea preţului ofertei
6. La oferta de baza:
Nu se acepta oferta alternativa
7. Criteriul de atribuire -oferta care este insotita de documentele solicitate, respecta cerinţele si are
„ preţul cei mai scăzut"
8. Va solicitam depunerea ofertelor stampilate, si semnate insotite de documente justificative in plic
închis,, pana in data de 26 octombrie 2018, ora 12:00 , la adresa: Primaria Vălenii de Munte, str.
Berevoiesti nr. 3A, Vălenii de Munte, jud. Prahova - Biroul Registratura.
Nerespectarea denumirii in catalogul electronic SICAP poate duce la imposibilitatea selectării
ofertelor de către autoritatea contractanta.
OFERTELE DEPUSE DUPA DATA SI ORA LIMITA DE DEPUNERE SE VOR RESPINGE
9. Ofertantul trebuie sa fie înscris in SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro si are obligaţia sa-si
înregistreze oferta in catalogul electronic pana la data de 26.10.2018, ora 12:00, dupa cum
unneaza:
-Denumire: „Modernizare Parc de agrement zona Miulesti, oras Vălenii de Munte,
Cod CPV : 45112711-2- Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor (Rev2)
- Pret catalog- lei
- Unitate de masura-

Pretul ofertat in catalogul electronic este exprimat in lei, fara T.V.A
Publicarea prezentei are rol de informare/ publicitate, nu obliga autoritatea contractanta si nu
exclude de Ia achiziţie operatorii economici deja inscrisi in catalog. Scopul acestui anunţ este acela
de a determina operatorii economici sa- si inscrie ofertele de pret in catalogul electronic astfel incat
la data demararii achiziţiei directe si a verificării catalogului electronic, autoritatea contractanta sa fi
intreprins toate demersurile pentru a se asigura ca sunt operatori inscrisi in catalogul electronic, care
sa- i satisfaca necesitatea de produse/ servicii/ lucrări.
10. Autoritatea contractanta va accesa catalogul publicat in SICAP, Cod CPV: 45112711-2Lucrări de arhitectură peisagistică a parcurilor (Rev2) si va iniţia procedura conform art. 45-46
din H.G. 395/2016, cu modificările si completările ulterioare, in urma selecţiei.
Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la telefon 0244-280816, Int. 29 - Birou Achiziţii
Publice si Administrarea Fondurilor Europene.

Int/Red.
Cristina Camelia Stoica
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-1Caiet de sarcini

1. Obiectiv: EXECUŢIE: MODERNIZARE PARC AGREMENT ZONA
MIULESTI, VĂLENII DE MUNTE
2. Amplasament: Oraşul Vălenii de Munte, B-dul Nicolae Iorga, nr. 188
3. Descrierea obiectivului
Prezentul caiet de sarcini are ca scop descrierea generala a lucrărilor necesare
amenajarii parcului de agreement zona Miulesti prin realizarea unei suprafeţe acoperite
cu material tip "tartan" in Oraşul Vălenii de Munte.
4.Descrierea principalelor operaţiuni:
- săpătură si indepartarea materialului existent (pamant, nisip) pe o grosime
medie de 10 cm
- pregatirea stratului de fundare: nivelare si compactare; se va asigura realizarea
unei suprafeţe cu plane, fara denivelări, si stabila
- turnare strat de beton CI 6/20 in grosime de 10cm; se va asigura realizarea unei
suprafeţe cu plane, fara denivelări, si stabila
- realizarea de pardoseala de cauciuc (tip Tartan), turnat in-situ, in grosime de
2cm, inclusiv marcaje specifice pentru jocuri(sotron, s.a) - suprafaţa 396mp; suprafaţa
pentru şotron si jocuri va fi marcata distincta de zona adiacenta
- procurare si montare bordura din beton pentru trotuare, alei, soatii verzi cu
dimensiunea de 24x25 cm pe fundaţie de beton 35x15cm - 60 ml
Nota: Pentru toata suprafaţa , se va avea in vedere o suprafaţa de joc care prin
caracteristicile ei sa nu permită accidentari prin abraziune sau impact cu suprafaţa
corpului. La cererea beneficiarului, se va realiza pe aceeaşi suprafaţa de joc zone cu
covor tip tartan de culori variate.
Sistematizarea verticala a platformei se va face tinand cont de cotele terenului
adiacent, pentru a nu se creea zone stationare a apei pluviale.
Garanţia privind calitatea execuţiei lucrărilor va fi de 2 ani de zile de la recepţia
la terminarea lucrărilor.
ASIGURAREA CALITATII
Executantul are obligaţia de a monitoriza controlul asupra furnizorilor,
producătorilor, produselor, serviciilor, condiţiilor pe şantier, performantele lucratorilor
pentru a se putea obţine o lucrare de calitatea specificata. Se vor respecta instrucţiunile
producătorilor, inclusiv ordinea operaţiilor de montaj.
Se vor respecta standardele specificate, romaneşti si străine, ca o condiţie
minima pentru calitatea lucrării. Lucrările vor fi executate de către lucratori calificaţi,
capabili sa producă lucrări la nivelul si calitatea cerute .

Operator economic

FORMULAR

(denumirea'numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei de participare

nr.

procedurii

din

contractului
publica),

. privind aplicarea

pentru

atribuirea
/(denumirea contractului de achiziţie

noi

/(denumirea/numele

ofertantului)

va

transmitem alalurat urmatoarcle:
1. Documentul

/(tipul, seri a/num arul, emitentul) privind garanţia pentru participare, in

cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original si intr-un număr de
a) oferta;
b) documentele care insotesc oferta.
Avem speranţa ca oferta noastra este corespunzătoare si va satisface cerinţele.
Dala completării
Cu stima.
Ofertant,
(semnătură autorizata)

copii:

Ofertant

FORMULAR 2

(denumirea/numele)
INFORMAŢII
1.

GENERALE

Denumireanumele:

2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
F.-mail:
Cont Trezorerie:
5. Cert ificatul de

inmatriculare/inregistrare:

6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare
obiectului

(se va preciza codul CA FN corespondent

acordul ui-cadru)

7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului
Anul

Valoare

Curs de schimb

Echivalent

LEI

Moneda
2013
2014
2015
Media cifrei de afaceri
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele

şi prenumele

semnatarului

Capacitate de semnătura
Detulii despre ofertant
Numele

ofertantului

Ţara de reşedinţă
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Tahiti in Declaraţii » din Codul Penal referitor Ut « Declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi in vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine. sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producewa acelei
consecinţe, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni Ia 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz. de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul
asocierii, se va prezenta de către, fiecare membru în parte. semnata de reprezentantul sau legal.

Operator Economic

FORMULAR

3
(denumi re a)
DECLARA ŢIE PRIVIND

Subsemnatul

CONFLICTUL

reprezentant împuternicit al

DE INTERESE

(denumirea si datele de

identificare ale operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură
şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 59 din
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Subsemnatul dcciar că informaţiile furnizate sunt complclc şi corcctc 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.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Ţara dc reşedinţă
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

Totodată, declar ca am hiat la cunoştinţa de, prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea
necorespunzătoare a adevărului, făcuta urnii organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul atunci când. potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producetv.a
acelei consecinţe, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Ofertant,
(semnătură autorizata)

Operator

Economic

FORMULAR 4
(denumirea)
DECLARAŢIE privind neincadr area in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul,

reprezentant imputernicit al

(denumirea operatorului

economic), in calitatc dc candidal/ofcrtant/ofcrtant asociat/lcrl suslinalor al candidatului/ofcrlantului, la
procedura

(se

mentioneaza

obiect
codul

procedura)

pentru

(denumirea
, la data de

atribuirea

produsului,

(zi/luua/an). organizata de

contractului
serviciului

sau

avand

ca

lucrării).
(denumirea

autoritatii contractante), declar pe propria răspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevăzute la art.
164. 165. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Subsemnatul dcclar ca informaţiile furnizate sunt complete si corcctc in ficcarc detaliu si inlclcg ca
autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
Inlclcg ca in cazul in carc accasta dcclaralic nu este conforma cu realitatea sunt pasibil dc incalcarca
prevederilor legislaţiei penale privind falsul in declaraţii.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant
Numele ofertantului
Ţara de reşedinţă
Adresa
Adresa dc corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon / Fax
Data

Totodată, dcclar ca am luat la cunoşt inţa dc prevederile referitoare la « Falsul in Deci ar aţ i i •» din Codul Penal
legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte
unităţi în vederea producer i i unei consecinţe juridice, peni ru sine sau pent ru al t ul, atunci când, potrivit legii
ori Împrejurărilor, doc 1ara ţ ia făcuta serveşte pentru producorca acolo i consecinţe, se pedepseşte cu Inch i soare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Noi ăi Toate câmpurile trebuie complet ai e de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

FORMULAR 5

Operator Economic

(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)
pentru

atribuirea contractului

1. Exctminand documentaţia de atribuire,

subsemnaţii

,

reprezentanti

ai

ofertantului

{denumirea numele ofertantului), ne oferim ca,
in conformitate cu prevederile si cerinţele cuprinse in documentaţia mai sus mentionatci, sa furnizam
(denumirea produselor, serviciilor sau lucrărilor) peni. ni suma de
recepţia

produselor

serviciilor lucrărilor

de

respective,

la

lei pl alibi la după
care

se

adaugă

TVA

în

valoare

lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

2. Ne angajam sa menţinem aceasta oferta valabila pentru o durata de
respectiv pana la data de

zile, (durata in litere si cifre),

(ziua luna. anul), si ea va ramane obligatorie pentni noi si

poate fi acceptata oricând inainte de expirarea perioadei de valabilitate,
3 Pana la încheierea si semnarea contractului aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre
noi.
4. Precizam ca:
x nu depunem oferta alternativa.

depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele şi prenumele semnatarului
Capacitate de semnătura
Detalii despre ofertant
Numele

ofertantului

Ţara de reşedinţă
Adresa
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)
Telefon
Data

Fax

Formular nr. 19
Operator economic
(den urnirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAŢIILOR RELEVANTE DIN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ
Subsemnat ui (a)

(denumirea, numele operatorului economic). în calitate de ofertant la

achiziţia directă pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
organizată de

, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din

domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, luând cunoştinţă de instituţiile competente de la care se
pol obţine informaţii detaliate privind reglementările respective

Data completării

(ziua, luna anul).

Operator economic,
(numele operatorului economic)
(numele persoanei autorizate şi semnătura)

Nolă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la achiziţia directă, indiferent
dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie sau asociaţi.

