
 
 
                                                                                                          

R  O  M  Â  N  I  A 

J  U  D  E  Ț  U  L     I  L  F  O V 

P R I M Ă R I A   C O M U N E I   D O B R O E Ș T I 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII 
Adresă: str. Cuza Vodă nr. 23, comuna Dobroești, județul Ilfov 

e-mail: achizitiisiinvestitii@primariadobroesti.ro; tel. 031.405.50.15                   

                                                                                                                  

 

 

 

Nr.26303/19.10.2022 

 

Către toți cei interesați  

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

 

 Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că  Primaria 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 

lucrări de reparații pentru terenul de fotbal și tribune din bd. Prof. Dr. Victor Dumitrescu,  sat 

dobroești, comuna Dobroești, județul Ilfov și vă invită să depuneți oferta tehnică și cea 

financiară  ținând seama de următoarele: 

1. Obiectul achizitiei: reparații teren de fotbal și tribune din bd. Prof. Dr. Victor Dumitrescu,  

sat dobroești, comuna Dobroești, județul Ilfov;  

2.  Cod CPV: 45212290-5 Lucrari de reparatie si de intretinere a complexelor sportive. 

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 devizelor elaborate de societatea 

Expert Design Consulting S.R.L. și caietului de sarcini nr. 26167/18.10.2022; 

5. Valoare estimată: 371.707,82 lei + 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; 

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 limita pentru solicitarea clarificărilor: 21.10.2022 

15. Termen limită pentru primire oferte: 28.10.2022; 

16. 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; 

17. Perioada de executie: 5 săptămâni de la data emiterii ordinului de începere lucrări; 

18. 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; 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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