
Nr. 7950/12.12.2022 

ANUNŢ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

depunere ofertă pentru achiziţia  de ,,Servicii de deszăpezire pe raza comunei Proviţa de 
Sus , judeţul Prahova” 

 

Primăria comunei  Proviţa de Sus, cu sediul în Proviţa de Sus, Sat Proviţa de Sus, nr.366 
,telefon : 0244/354856, fax 0244/354 567,cod fiscal 2845362, având cont bancar 
RO61TREZ24A840301200130X, deschis la Trezoreria Câmpina , e-mail 
: primariaprovitadesus_ph@yahoo.com , vă invită să depuneţi oferte  în scopul încheierii unui 
contract de servicii . 
1.Obiectivul general este :   ,,Servicii de deszăpezire pe raza comunei Proviţa de Sus 

, judeţul Prahova” 

  

2. Sursa de finanţare : Bugetul local  
3. Procedura de atribuire : achiziţia directă  
4.Tip contract : servicii   
5. Cod CPV : 90620000-9 Servicii de deszapezire 
 6. Valoarea  estimată totală : 22268,90 lei fără TVA  
 7. Criteriul  de atribuire : ,, preţul cel mai scăzut pe ora de funcţionare si stationare  ” 
Oferta va fi depusa pentru un numar de 100 ore de functionare si 90 zile de stationare . 
 8. Condiţii de participare : Documentele de calificare solicitate  sunt următoarele : 
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 , art. 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016- 
formular ataşat ; 
-Declaratie privind utilajele şi echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic  pentru 
îndeplinirea corespunzătoare a contractului –formular ataşat; 
- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese – formular ataşat : 
- Declaraţia privind neîncadrarea în art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 98/2016-formular ataşat ; 
-Declaraţia privind respectarea pe toată durata de execuţie a contractului a legislaţiei referitoare 
la condiţiile de muncă şi a măsurilor privind protecţia muncii , a condiţiilor de mediu , sociale şi 
cu privire la relaţiile de muncă -formular ataşat ; 
9.Modul de prezentare a propunerii tehnic : 
Propunerea tehnică va respecta  cerinţele caietului de sarcini – formularul ataşat  .  
10. Modul de prezentare a propunerii financiare : 
 
Propunerea financiară are caracter ferm şi obligatoriu  din punct de vedere al conţinutului pe 
toată perioada de valabilitate . Ofertanţii vor depune oferta pe ora de funcţionare a utilajelor  de 
deszăpezire şi operator .Nu sunt admise ofertele în care preţul va include şi orele de staţionare .  
  Actul prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere 
juridic în relaţia contractuală cu autoritatea contractantă , îl reprezintă formularul de ofertă –  

mailto:primariaprovitadesus_ph@yahoo.com


În situaţia în care se constată ca elementele de preţ ale unei oferte sunt aparent neobişnuit  de 
scăzute , prin raportare la  preţurile pieţei  , utilizându-se ca referinţă în acest sens informaţii cum 
ar fi buletinele statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri  , comisia de evaluare va solicita 
ofertantului care a depus oferta în cauză explicaţii cu privire la posibilitatea îndeplinirii 
contractului în condiţiile de calitate impuse prin documentaţia de atribuire . 
În cazul în care ofertantul nu prezintă documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod 
corespunzător nivelul scăzut al preţului , oferta va fi considerată neconformă .  
În cazul în care preţul fără TVA inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată 
comunicată prin anunţ de participare , oferta va fi considerată inacceptabilă . 
11. Termenul de execuţie a serviciilor :  15 decembrie  2022-15 martie 2023. 
12.  Modalitatea de transmitere a ofertei 
Ofertantul va prezenta oferta în limba română şi va cuprinde : documentele de calificare 
,propunerea tehnică şi financiară .  
Oferta va fi transmisă la sediul Primariei Provita de Sus  . 
Adresa :  Primăria comunei  Proviţa de Sus, cu sediul în Proviţa de Sus, Sat Proviţa de Sus, 
nr.366 ,telefon : 0244/354856, fax 0244/354 567,cod fiscal 2845362 .  
 Plicul va fi însoţit de scrisoare de înaintare (conform formularului ataşat ) şi va fi marcat cu 
adresa ofertantului şi cu inscripţia :        
        ,, A nu se deschide înainte de data  14.12.2022 orele 10:00 “. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Întocmit , 
  Consilier achiziţii publice  
        Ionescu Mădălina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	- Declaraţie privind evitarea conflictului de interese – formular ataşat :

