ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI TUNARI
Str. Mihai Eminescu nr. 1, cod postal 077180, Cod Fiscal 4505618 tel. / fax: 021 267.53.10; 021 267.53.00, e-mail: contact@primaria-tunari.ro

Nr. Inregistrare 10188/21.12.2018
SOLICITARE OFERTA

achizitie directa privind contractarea Modernizare, reabilitare și
extindere sistem de supraveghere video în Comuna Tunari
COD CPV: 45233292-2 Instalare de dispozitive de securitate (Rev.2)
1. Informatii generale privind Beneficiarul
Denumire:Comuna Tunari
Adresă: Str. Mihai Eminescu, nr. 1
Localitate:
Cod poştal:
Ţara:
Comuna Tunari, jud. Ilfov
077180
ROMANIA
Reprezentant legal: d-nul Alexandru Telefon:
021.267.53.10
Neacsu – Primar Comuna Tunari
E-mail: contact@primaria-tunari.ro
Fax: 021.267.53.00
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primaria-tunari.ro
2.Sursa de finantare
Buget local
3. Obiectul Contractului
Proiectarea si Executia de lucrari Modernizare, reabilitare și extindere sistem de
supraveghere video în Comuna Tunari, respectand cerintele Documentatie atasate.

4. Descrierea activităţii
Proiectarea si Executia de lucrari Modernizare, reabilitare și extindere sistem de
supraveghere video în Comuna Tunari , conform DALI.

5. Obligaţiile executantului
a) executantul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protecţia muncii
specifice activităţii;
b) să asigure echipament de protecţie adecvat;
c) să asigure pe toata perioada contractului a utilajelor, echipamentelor, aparatelor de masura,
sculelor, dispozitivelor de masurare si personalului calificat, care sa asigure indeplinirea
contractului;
d) executantul isi va suma responsabilitatea privind calificarea si competenta personalului folosit
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e) executantul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de protecţia muncii
specifice activităţii;
f) executantul este obligat sa isi achite toate datoriile la bugetul de stat si local pana la semnarea
contractului, in cazul in care raspunde prezentei oferte
g) să emită factura numai pe baza situaţiei de lucrari şi a proceselor verbale de receptie a
lucarilor prestate;
6. Oferta financiară :
În oferta financiară prezentată se va preciza preţul pentru fiecare lucrare specificata in
Caietul de sarcini si deviz general, în lei fără TVA.
6.1. Valoare totala estimata (lei fara TVA): 373.187,62 lei din care 10.178,75 lei Diverse si
Nepravazute.
In conformitate cu cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati oferta dvs Proiectarea si
Executia de lucrari Modernizare, reabilitare și extindere sistem de supraveghere video în
Comuna Tunari COD CPV: 45233292-2 Instalare de dispozitive de securitate (Rev.2)
in conformitate cu Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
7. Cerinte minime: Respectarea cerintelor caietului de sarcini
8. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, garantia lucrarii de minim 24 luni.
9. Durata
Durata contractului de lucrari este de 6 luna de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor.
8. Prezentarea ofertei:
Oferta va fi trimisa pâna cel mai târziu la data de 27 decembrie 2018 la sediul PRIMARIEI
COMUNEI TUNARI, JUD. ILFOV de la adresa Str. Mihai Eminescu, nr.1, Comuna Tunari
8.1. Oferta poate fi trimisa si:
- prin fax, la nr. de fax 021.267.53.00
- prin e-mail, la adresa contact@primaria-tunari.ro
9. Documente solicitate
- . Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice – Formularul 1 si 2
- declaratie pe propria raspundere cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la
bugetul general consolidat (buget de stat si buget local)
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 58-63 – Formularul 3
Nota: In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante Comuna Tunari:
Primar Alexandru Neacsu
Viceprimar Cristian Niculae
Administrator public Marian Ion
Contabil: Alecu Nicoleta Andreea
Secretarul primariei: Rusti Luminita Manuela
Inspector Achizitii Publice: Dracon Carmen Georgiana
2

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI TUNARI
Str. Mihai Eminescu nr. 1, cod postal 077180, Cod Fiscal 4505618 tel. / fax: 021 267.53.10; 021 267.53.00, e-mail: contact@primaria-tunari.ro

Consilieri locali: Niculae Jan, Calmus Ionut Valentin, Dobre Dumitru, Ciocanaru Dumitru, Oprea
Marian, Spau Dumitru, Stefania Petrisor, Popa Ionel, Cote Grigore, Dragu Dragos Georgian,
Dumitru Andreea, Costea Iliuta, Marin Marin, Ganea Gabriel Radu
- Certificat constatator, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", emis de oficiul
registrului comertului de pe lânga tribunalul teritorial în raza caruia ofertantul îsi are sediul social,
din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
- atestate si documente conform legilor in vigoare pentru demonstarea capacitatii de proiectare si
executie.
- orice alt document care poate justifica indeplinirea contractului;

Intocmit,
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