Nr. 668 / 08.04.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru Achiziție directă de lucrări
Către OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI
Denumirea Autorității Contractante: Complexul Muzeal de Științele Naturii “Ion Borcea” Bacău,
cu sediul în Bacău, str. Aleea Parcului nr. 9
Denumire contract:
Data limită depunere ofertă:
Tip anunț:
Cod și denumire CPV:
Valoare estimată:
Caiet de sarcini:
Descriere contract:

Condiții referitoare la
contract:

Condiții de participare:

Construire atelier tâmplărie
12.04.2019 12:00
Cumpărări directe
45213252-4 - Lucrări de construcții de ateliere (Rev.2)
220.000 LEI (fără TVA)
[ este atașat la acest anunț ]
Obiectul contractului îl constituie „Construire atelier
tâmplărie”, în incinta sediului Complexului Muzeal de
Științele Naturii „Ion Borcea” din Bacău, str. Aleea Parcului
nr. 9.
Construcția propusă a se realiza cu destinația Atelier
tâmplărie are regimul de înălțime parter înalt. Accesul la
amplasament se realizează din aleele carosabile și
parcajele existente pe amplasament. Atelierul de tâmplărie
se desfășoară într-un spațiu de tip hală, cu dimensiunile
exterioare de 12,85m x 7,80m.
Valoarea estimată include execuția lucrării.
Durata de executie: 90 zile pentru execuție lucrare.
Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5 % din
valoarea totală a contractului fără TVA. Garanția de bună
execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis în condiţiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări, care
devine anexă la contract.
Executantul are obligația de a constitui garanția de bună
execuție a contractului în condițiile de mai sus cel mai târziu
în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării
contractului, sub sancțiunea rezilierii contractului încheiat.
Potențialii ofertanți interesați vor descărca și studia caietul
de sarcini atașat prezentului anunț de publicitate.
Eventualele clarificări și răspunsuri la solicitările de
clarificări vor fi trimise pe adresa de email a ofertantului.

Criterii de atribuire:
Informații suplimentare:

Solicitările de clarificări vor fi transmise în scris la nr. fax
0234.512.006 sau la adresa de poștă electronică
achizitii.cmsnbc@yahoo.com. Ofertele vor fi depuse în plic
închis la sediul Complexului Muzeal de Știintele Naturii „Ion
Borcea” din Bacău, str. Aleea Parcului nr. 9, până la data de
12.04.2019, ora 12:00. Pe plic se va menționa denumirea
ofertantului, denumirea achiziției și sintagma "A NU SE
DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 12.04.2019, ora 12.00".
Odată cu oferta se va depune certificat constatator emis de
ONRC valabil, cuprinzând informațiile valabile la data
depunerii ofertei, în copie „Conform cu originalul”, atât
pentru ofertant cât și pentru ofertanți asociați/
subcontractanți, după caz.
Oferta cu prețul cel mai scazut în condițiile respectării
cerințelor din caietul de sarcini și a cerințelor din prezentul
anunț de publicitate / invitație de participare.
Pentru alte informații suplimentare, ofertanții participanți
interesați se vor adresa în scris autorității contractante la nr.
fax. 0234.512.006, sau la adresa de email:
achizitii.cmsnbc@yahoo.com

Legislația aplicabilă
 Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizițiile publice.
MODALITATEA DE ACHIZIȚIE


Achiziția se realizează conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achizițiile publice coroborate cu cele ale art. 43-46 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, prin achiziție directă, ca urmare a prospectării, în prealabil, a pieței printr-un studiu
de piață, realizat prin publicarea unui Anunț publicitar / Invitație de participare pe site-ul
https://www.complexulmuzealionborceabacau.ro (secțiunea Achiziții publice).

NOTĂ:
În cazul în care condițiile minime de ofertare nu sunt respectate, oferta va fi respinsă.
Ofertele care vor fi transmise după data limită de depunere, nu vor fi luate în considerare.

Întocmit,
Bejan Claudiu
Inspector de Specialitate
- Responsabil achiziții publice -

