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INVITATIE DE PARTICIPARE 
 

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii 
prin achizitie directa a contractului de lucrari de “reparatii curente- realizarea si 
inlocuirea usilor si ferestrelor din profil rectangular si respectiv lemn, cu usi 
PVC si ferestre din tamplarie Aluminiu cu geam termopan(exterior Low-
Emision/interior securizat ), elementele de inchidere aferente, la Complexul 
Muzeal Adamclisi (cladire muzeu). 
 
 
Codul CPV: 45421000-4, Lucrări de tamplarie 
 
Sursa de finanţare: subventie C.J.C./surse proprii 
 
Perioada de valabilitate a ofertelor: 10 zile de la data limita de depunere a 
ofertelor. 
 
Obiectul achizitiei directe: lucrari de reparatii curente- realizarea si inlocuirea 
usilor si ferestrelor din profil rectangular si respectiv lemn, cu usi PVC si 
ferestre din tamplarie Aluminiu cu geam termopan(exterior Low-
Emision/interior securizat ), elementele de inchidere aferente, la Complexul 
Muzeal Adamclisi (cladire muzeu). 
 
Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de lucrari, cu un 
termen de executie a lucrarii de 45 zile lucratoare de la predarea amplasamentului. 
 
Documentele de calificare solicitate 

-  Se vor prezenta urmatoarele documente: 
 

1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului (conform formularului 
anexat), prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180, 181 
art. 69ˆ1 din OUG 34/2006. 
2. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 26/1990, eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data 
deschiderii ofertelor. Certificatul trebuie sa fie valabil la data deschiderii ofertelor, si 
sa rezulte: 

mailto:minaconstanta@gmail.com
mailto:archmus@minac.ro
http://www.minac.ro/


 ca obiectul principal de activitate al ofertantului autorizeaza executia 
lucrarilor ce fac obiectul achizitiei publice  

 ca la datele la zi ale firmei, nu figureaza mentiuni referitoare la faptul ca 
ofertantul a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de un 
judecator sindic. 

Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în original sau copie lizibilă 
stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand 
mentiunea "conform cu originalul". 
3.   Fisa de informatii generale ; 
 
4. Declaraţie privind lista principalelor lucrari executate în ultimul an ; 
-  declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE in ultimul an, care sa 
ateste incheierea si executarea unor contracte avand ca si obiect lucrari de reparatii 
curente,  similare cu cele care fac obiectul achizitiei.  
5. Declaratie cuprinzand personalul muncitor de specialitate  

- prin care sa faca dovada ca detine personal suficient pentru 
executarea lucrarilor contractate.  

 
6.Declaratie S.S.M. 
 
Oferta va contine: 1. propunerea tehnica care se va elabora in conformitate cu 
cerintele caietului de sarcini. In acest scop propunerea tehnica va contine: 
- declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul garanteaza ca la data 
receptiei, lucrarea executata va avea calitatile solicitate prin caietul de sarcini si va 
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar 
diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform conditiilor 
normale de folosire sau a celor solicitate in caietul de sarcini si fisele tehnice ale 
produselor/materialelor puse in opera. 
- alte informatii considerate semnificative pentru indeplinirea prezentului contract. 

2. - propunerea financiara - va contine: 
1. Formularul de Oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii 

financiare. Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total al 
executarii lucrarilor ( fara TVA )  si va fi exprimat in lei,  

2. Anexa la formularul de oferta care sa cuprinda devizul ofertei financiare 
intocmit in conformitate cu lista cuprinzand cantitatile de lucrari. 

3. Oferta va mai cuprinde si termenul de executie a lucrarii care nu poate fi mai 
mare  de 45 zile lucratoare de la predarea amplasamentului. 

4. Se va specifica garantia tehnica a lucrarilor care nu va fi mai mica de 2 ani de 
la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

Ofertanţii trebuie să-şi evalueze preţurile astfel încât preţul total al ofertei să acopere 
toate obligaţiile contractantului menţionate în documentele procedurii pentru întreg 
ansamblul lucrărilor descrise în caietul de sarcini.  
În preţuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe şi 
cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, 
taxele, impozitele, considerate ca obligaţii legale ale contractanţilor, profitul şi alte 
asemenea.  
Preţurile vor fi exprimate în RON, fără TVA. Preţul ofertei este considerat  ferm 
exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a 
contractului. 

o NU se acceptă asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de 
sustinere din partea unui tert. 

o NU se accepta oferte alternative la oferta de baza 



o NU se accepta oferte intarziate, acestea fiind returnate expeditorului 
nedeschise. 

o NU se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii 
ofertelor.  

Ofertele cu o documentatie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile. 
 
Modul de intocmire a ofertei 
Documentele de calificare impreuna cu propunerea financiara si propunerea tehnica 
se intocmesc intr-un singur exemplar si se introduc in plic inchis marcat 
corespunzator,netransparent.  
 
Plicul trebuie sa fie marcat cu: 
denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achizitiei directe 
pentru care s-a depus oferta „Oferta privind achizitia directa a lucrarilor de -  
realizarea si inlocuirea usilor si ferestrelor din profil rectangular si respectiv 
lemn, cu usi PVC si ferestre din tamplarie Aluminiu cu geam termopan(exterior 
Low-Emision/interior securizat ), elementele de inchidere aferente, la 
Complexul Muzeal Adamclisi (cladire muzeu). 
denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate 
nedeschisa 
 
Criteriul de atribuire: pretul total cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile. 
 
Oferta se va depune la urmatoarea adresa: Muzeul de Istorie Nationala si 
Arheologie Constanta,Piata Ovidiu nr 12, in atentia serviciului de achizitii. 
 
Data limită pentru depunerea ofertei este, 21.07.2017 ora 16.00. 
 
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 24.07.2017, ora 08.30 . 
 
Formularele, caietul de sarcini, lista de cantitati, tabloul de tamplarie pot fi solicitate 
de la sediul M.I.N.A. Constanta de luni pana vineri intre orele 08-16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabil sef,                                                                                        Inspector specialitate, 

Ec. ADRIAN FILIP                                                                          COJOCARU CATALIN 


