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Nr. 25502/10.10.2022 

 

Către toți cei interesați  

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

 Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că  Primăria comunei Dobroești,  cu sediul în 

comuna Dobroești , str. Cuza Voda, nr. 23 tel. 031.405.50.15 sau 031.405.50.16, este interesată să 

achiziționeze execuția lucrărilor de „montare 5 bucăți stâlpi de iluminat cu panou fotovoltaic pentru 

un segment din strada Doinei, ce face legătura între strada Doinei și strada Meterezului, sat Fundeni, 

comuna Dobroești, județ Ilfov”. 

 și vă invită să depuneți oferta tehnică și cea financiară  ținând seama de următoarele: 

1. Obiectul achizitiei: „montare 5 bucăți stâlpi de iluminat cu panou fotovoltaic pentru un 

segment din strada Doinei, ce face legătura între strada Doinei și strada Meterezului, sat Fundeni, comuna 

Dobroești, județ Ilfov”. 

2.  Cod CPV: 310000-3 – lucrări de instalații electrice; 

3. Descrierea achiziției: achiziție directă de  lucrări conform prevederilor art.7, alin. (5) din Legea 

98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a celor din H.G. nr. 

395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

4. Pentru depunerea ofertei se vor prezenta: ofertă conform caietului de sarcini nr. 

25100/05.10.2022. 

5. Valoare estimată: 25.000 lei fără TVA; 

6. Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut; 

7. Sursa de finanțare: Buget local- 2022; 

8. Condiții de participare: 

Oferta va conține în mod obligatoriu datele de identificare ale societății executante ( 

adresă, număr de înregistrare, CUI, contul deschis la Trezoreria Statului, etc), precum și datele de 

contact ale persoanei desemnate să reprezinte societatea în relațiile cu Primăria Comunei 

Dobroești. 

În vederea întocmirii devizului de lucrări ofertantul are posibilitatea vizitării 

amplasamentului. 

9. Documentele obligatorii care însoțesc oferta: Devizul  general al lucrărilor; 
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10. Modalitatea de transmitere a ofertei: La sediul Primăriei Dobroești  cu sediul in Dobroești 

str. Cuza Voda  nr. 23,  - birou Registratură sau Compartimentul Achiziții și Investiții, prin curier, 

sau pe adresa de e-mail: achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro,  

investitiidobroesti@gmail.com; 

11. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile; 

12. Prețul va fi exprimat în lei fără TVA; 

13. Prețul ofertei va fi ferm în LEI: Nu se acceptă actualizarea prețului contractului; 

14. Termen limită pentru primire oferte: 17.10.2022. 

15. Modalitatea de plată: Virament (ordin de plată) in termen de 30 de zile de la emiterea 

facturii și a procesului verbal de recepție a lucrării; 

16. Perioada de executie: 3 săptămâni de la data emiterii ordinului de începere. 

17. Informații suplimentare : Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la tel: 

031.405.50.15, 031.405.50.16, 031.405.50.17, 031.405.50.18,  

sau  

e-mail achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro; investitiidobroesti@gmail.com; 
registratura@primariadobroesti.ro. 

 

*Nota: Atât prezenta solicitare, cât și oferta transmisă de dumneavoastră, nu constituie un 

contract de angajare între societățile noastre. 

Modalitatea de transmitere al ofertei: prin poștă/curier sau prin e-mail la sediul 

autoritatii contractante. 

 

Oferta depusă/transmisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitația de participare și/sau 

după expirarea datei limită pentru depunere se consideră întârziată și va fi respinsă. 

 

 

 

Compartiment Achiziții și Investiții, 
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Nr. înreg: 25100/05.10.2022 

                                Aprob 

                                                                                                        PRIMAR, 

                                                                       CONDU VALENTIN LAURENȚIU        

 

CAIET DE SARCINI 

 

Prezentul caiet de conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice care reprezintă cerinţe, 

prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie 

descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. 

 Conform prevederilor legale în vigoare caietul de sarcini include ansamblul cerințelor 

pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) 

pentru furnizarea serviciilor/lucrărilor. 

 Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului 

de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de 

fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca 

fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”. 

 

1. PREZENTAREA AUTORITĂȚII CONTRACTANTE: 

U.A.T. COMUNA DOBROEȘTI cu sediul în comuna Dobroești, Strada Cuza Vodă  nr.23, Cod 

Poștal 077085, județul Ilfov, 031.405.50.15, fax: 031.426.07.74, adresă e-mail: 

registratură@primariadobroesti.ro, achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro,  cod fiscal: 4283503, 

reprezentată legal  prin CONDU VALENTIN LAURENȚIU, în calitate de  PRIMAR. 

 

2. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI: 

 

Scopul prezentului caiet de sarcini este de a stabili criteriile și obligațiile ofertantului în vederea 

achiziționării executiei lucrarilor de montare a 5 stâlpi cu panou fotovoltaic pentru iluminatul exterior, 

pentru un segment de stradă, ce face legătura între strada Doinei și strada Meterezului, sat Fundeni, 

comuna Dobroești, județul Ilfov. 

CADRUL LEGAL care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Prestator 

(inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă):  

 Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea 

demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea 

coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare 

 Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind protectia mediului 
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 Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă 

 O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra 

domeniului achizițiilor publice 

 HOTĂRÂRE Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 

HG nr. 394/2016 

Notă:  Această listă nu este exhaustivă și nici limitativă. Ofertanților le revine responsabilitatea 

de a cunoaște și respecta toate prevederile legale aplicabile pentru întocmirea ofertei, respectiv 

pentru execuția contractului. 

 

3. DESCRIEREA GENERALĂ A OBIECTULUI ACHIZIȚIEI: 

Stâlpii de iluminat fotovoltaici pentru iluminat exterior, H = 8m, fără baterie, vor trebui să 

conțină un sistem de iluminat complet independent, alcătuit dintr-un panou fotovoltaic, lampă LED, 

stâlp şi materiale auxiliare. 

 

4. MODUL DE FINALIZARE AL ACHIZIȚIEI 

 

Încheierea unui contract cu valabilitate până la sfarsitul anului 2022, în urma finalizării 

procedurii de achiziție directă, cu respectarea prevederilor art.7, alineatul (5) din Legea nr. 98 din 

19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6.  MODALITATEA DE PLATĂ  

 

Plata se va face prin ordin de plată, în baza facturii emise, în termen de 90 zile de la recepţia 

lucrari/serviciilor, pe baza următoarelor documente: factură transmisă prin intermediul platformei E-

Factura și înregistrată la registratura Primăriei Comunei Dobroesti, însoțită de procesul-verbal de 

recepție la terminarea lucrărilor sau a serviciilor prestate. 

 

        Întocmit: 
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