
 COMUNA TOPOLOVĂȚU MARE 
TOPOLOVĂȚU MARE , NR 321,  307420 - TIMIS 

 

TEL: 0256 332 037;  FAX: 0256 332 011,  

E-mail: primariatopolovatumare@yahoo.com 

 

Nr. 5385 din 23.11.2020  

                                                   

                             

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare, Comuna Topolovățu Mare, în calitate de autoritate 

contractantă, invită operatorii economici să depună ofertă în vederea atribuirii prin achiziție directă a 

contractului având ca obiect „Lucrări de întreținere prin pietruire drum de legătură între localitățile 

Topolovățu Mare și Cralovăț, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș” 

 
Autoritatea contractantă: COMUNA TOPOLOVĂȚU MARE 

Adresa: Loc. Topolovățu Mare nr. 321, jud. Timiș 

Telefon/Fax: 0256/332037, 0256/332011, e-mail: achizitii.topolovatumare@gmail.com  

Procedura de atribuire: Achiziție directă 

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut 

Coduri CPV: 

45233142-6 Lucrări de reparare si întreţinere a drumurilor (Rev. 2) 

 

Obiectul contractului de achiziție publică: „Lucrări de întreținere prin pietruire drum de legătură 

între localitățile Topolovățu Mare și Cralovăț, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș  

Tip de contract: contract de lucrări 

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:  

Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor de întreținere străzi prin pietruire în conformitate 

Caietul de sarcini, întocmit de IRICONSTRUCT S.R.L. 

 

Valoarea estimata totală a contractului (fără TVA) este de 75.097,22 lei. 

  

Modul de prezentare a ofertei: 

La întocmirea ofertelor, ofertanții trebuie să respecte toate cerințele menționate în Invitația de 

participare, Caietul de sarcini, precum și să completeze toate formularele atașate la prezenta invitație. 

     

Notă: Operatorii economici trebuie să fie înregistrați în S.E.A.P. la data depunerii ofertei  

 

I. CONDITII DE PARTICIPARE: 

Situația personala a ofertantului: 

- Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 164 din Legea nr. 98/2016 

(Formularul nr. 1); 

- Declarație privind neîncadrarea în situația prevăzută la art. 165 din Legea nr. 98/2016 

(Formularul nr. 2); 

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 

(Formularul nr. 3); 

- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 

(Formularul nr. 4). 
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Capacitatea de exercitare a activității profesionale: 

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial, 

in original, copie legalizata sau in copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”, care sa 

conțină informații reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul 

de activitate al operatorului economic; obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în 

codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator. 

 

II. PROPUNEREA TEHNICA  va cuprinde: 

- Declarație privind respectarea obligațiilor cuprinse în caietul de sarcini (Formularul nr. 6); 

- Document de confirmare a acceptării de către ofertant a clauzelor contractuale 

(Formularul nr. 8); 

- Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la 

relațiile de muncă (Formularul nr. 7); 

- Formular de informații generale (Formularul nr. 49. 

 

III. PROPUNEREA FINANCIARA trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu 

maxim două zecimale și va cuprinde: 

- formularul de ofertă (Formularul nr. 5 și anexa la formular), lipsa formularului de 

ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. 

- listele cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 

 

În formarea valorii ofertate se vor cuprinde toate cheltuielile directe, toate taxele și impozitele 

considerate ca obligații legale ale contractanților, cheltuieli indirecte, transportul, profitul etc., 

exclusiv TVA. 

 

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data termenului limita de primire a ofertelor. 

Data limită pentru depunerea ofertei preliminare: 27.11.2020, ora 13.00 

 

Adresa de transmitere a ofertelor:  

Oferta se va depune inițial în format electronic pe adresa de e-mail: 

achizitii.topolovatumare@gmail.com, urmând ca ofertantul declarat câștigător să prezinte înaintea 

semnării contractului de achiziție publică, oferta în original. 

Odată cu transmiterea ofertei este necesară configurarea poziției în catalogul electronic din SICAP. 

Limba de redactare a ofertelor: Româna  

 

Modalitatea de finalizare a achizitiei directe:  

În cazul în care oferta este conformă cu cerințele menționate în documentația de atribuire, autoritatea 

contractantă finalizează achiziția prin intermediul SICAP și încheie contractul de achiziție publică cu 

ofertantul câștigător. 

În cazul în care oferta este neconformă cu cerințele menționate în documentația de atribuire, autoritatea 

contractantă va solicita oferta altui operator economic. 

 

Anexăm la prezenta invitație de participare Documentația de atribuire, care conține: 

- Caietul de sarcini; 

- Formulare; 

- Clauze contractuale. 

 

Alte informații: 

- Relații suplimentare se pot obține în scris  pe adresa de e-mail: 

achizitii.topolovatumare@gmail.com; 

- Eventualele clarificări la documentația de atribuire se vor transmite pe e-mail: 

achizitii.topolovatumare@gmail.com; 
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- Comisia de evaluare pentru achiziția directa își rezerva dreptul de a solicita 

clarificări/completări ofertanților necesare în analiza ofertelor depuse. 

- Documentația de atribuire se poate obține printr-o solicitare la adresa de e-mail 

achizitii.topolovatumare@gmail.com  

 

 

COMUNA TOPOLOVĂȚU MARE 

Primar, 

Doța Ovidiu Petru 
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