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 NR .9480 din 18.11.2021 

 

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 

în vederea atribuirii contractului de ,, Furnizare autovehicul cu utilizare specială-

Nacelă’’ 

 

1.Denumire contract:Contract de furnizare autovehicul cu utilizare special-Nacelă 

2.COD CPV: 34144000-8 Autovehicul cu utilizare specială(Rev.2) 

3.Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: Achiziție directă 

conform art.7 alin 5 din Legea 98/2016”  

4.Tip contract:Furnizare 

5.Modalitatea de atribuire:Un contract de achiziție publică 

6.Obiectul contractului : ,, Furnizare autovehicul cu utilizare specială-Nacelă’’  

7.Valoarea estimată: 135000  lei fără TVA 

8.Criterii de calificare/alte condiții 
8.1. Condiții referitoare la contract 

 Garantie de buna executie 

Garantia de buna executie este de 10% din preţul fara TVA a contractului, conform 

prevederilor art. 39, alin. (4) din HG 395/2016. 

Consituire: 

Conform prevederilor art. 40 alin. (1) din HG 395/2016, ofertantul va „constitui 

garantia de buna executie prin virament bancar sau prin intermediul unui instrument 

de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de asigurari care devine 

anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (1) – (5) din HG 395/2016 aplicandu-se 

corespunzator”; 

sau 

Ofertantul va constitui garantia de buna executie prin retineri succesive din sumele 

datorate pentru facturile partiale, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un 

cont la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului. Suma initiala 

care se depune de catre contractant in contul de disponibil deschis nu trebuie sa fie mai 

mica de 0,5% din pretul contractului fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, 

autoritatea contractanta trebuie sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive 

din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept 

GBE si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre 

destinatia lui. Restituirea GBE conf. art. 42, alin. (3), litera b) din HG 395/2016 si art. 

42 alin. (4) din HG 395/2016. 

8.2 Criterii de calificare 

a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 

 

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile 

prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 modificată și completată. 

Modalitatea de îndeplinire:  

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor solicitate urmează a fi prezentate, la 

solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul 

intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: 

mailto:primaria@primariabicazchei.ro
mailto:primaria.bicazchei@yahoo.com


                                                                                                                                                  

Adresa:str.Principală nr.71,sat Bicaz Chei,Comuna Bicaz Chei,județul Neamț,Tel/fax:0233255773/0233255712,Email: 
primaria@primariabicazchei.ro , primaria.bicazchei@yahoo.com  
 

 

 
 

JUDETUL NEAMT 

  PRIMARIA COMUNEI BICAZ CHEI 

COD FISCAL:2614406 

 

  

 

 certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, 

taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) 

la momentul prezentării;  

 cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de 

conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au 

putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din 

certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;  

 după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate 

beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice modificată și completată;  

 alte documente edificatoare, după caz.   

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul 

susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau 

respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea 

contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara 

respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație 

autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații 

profesionale care are competențe în acest sens.  

b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în 

condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, 

că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea 

profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se 

aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători . 

  

Modalitatea de îndeplinire:  

Documentul justificativ care probează cele solicitate sunt certificatul constatator emis de 

ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente 

emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea 

Autorități contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar 

întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.  

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării 

și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se 

va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor 

realiza 

 

9.Criteriul de atribuire este ,,Prețul cel mai scăzut’’. 

10.Limba de redatare a ofertei este : Româna. 

11.Moneda în care se transmite oferta de preț este :RON 

12.Data limită de valabilitate ofertă este :120 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor) 

13.Tip finanțare: Bugetul Local 

14.Data limită de depunere a ofertelor:Vă rugăm să ne înaintaţi oferta dumneavoastră  până 

pe data de 23.11.2021. 

15. Data limită de consultare: 24.11.2021  
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16.DESCRIEREA CONSULTARE:Se va achiziționa un autovehicul cu utilizare specială-

Nacelă cu următoarele specificațiile tehnice: 

Utilaj cu utilizare specială -Nacelă  

Tip :Nacelă telescopică 

An facbricație:2011-2021; 

Km:max 100.000; 

Înălțime de lucru:min 16 m; 

Capacitate maximă de ridicare:min 200 kg; 

Motor:max 3000 

 

17.ASPECTE SUPUSE CONSULTĂRII 

OFERTA DE PREȚ  

 

18.Modalitatea de desfășurare: 

 

Ofertele se transmit pe adresa de email: primaria@primariabicazchei.ro a  COMUNEI BICAZ 

CHEI,JUDETUL NEAMT.Termenul limită de transmitere a ofertelor 23.11.2021, pe adresa de 

e-mail: primaria@primariabicazchei.ro , urmând ca achiziția să se defășoare prin intermediul 

catalogului SICAP . 

 

 

Primar,  

ONIGA GHIORGHE 
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