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Nr______________________/________________________ 

 

 

In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 

                              SCRISOARE DE INTENTIE ACHIZITIE DIRECTA 

 

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, 

Cod 601032, telefon 0234.324243 , fax 0234313911/0234312502, intenţionează sa achizitioneze direct servicii „service 

si mentenanta sistem de ventilatie si aparate aer conditionat” , în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 98/2016 - 

privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr. 395/2016 pentru 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 modificarile si completarile ulterioare. 

    

II. Obiectul achiziţiei:  

Achizitie  

Servicii service si mentenanta instalatie ventilatie si climatizare  

  Cod de clasificare CPV: 71315410-6 Inspectare a sistemului de ventilatie (Rev.2) 

 

       III. Valoarea totala estimată: 39.600,00 lei fara TVA care se compune din: 

1. 

Amplasament Valoare 

Primarie + Biblioteca + Baza sportiva 34.200,00 lei 

 

2. 

Amplasament Valoare 

Piata agroalimentara Onesti 5.400,00 lei 

 

      Modalitatea de plată: lunar, 30 de zile de la primirea facturii. 

       IV. Achiziţia se finalizează prin: contract de prestari servicii 

       V. Durata  de prestare servicii: 9 luni (APRILIE – DECEMBRIE 2022) 

       VI. Locul si conditii de prestare a serviciilor: conform Caietului de Sarcini nr. 17316/14.03.2022  

VII. Documentaţia de atribuire conţine: Scrisoare de intenţie achizitie directa, model de contract prestari 

servicii, modele de formulare, caietul de sarcini nr. 17316/14.03.2022 intocmit de Directia Dezvoltare Locala – Serviciul 

Tehnic-Investitii, model de contract. 

Cerintele din prezenta sunt minimale. Ofertantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in 

conformitate cu necesitatea autoritatii contractante, stabilita in documentatia achiziei publice. 

        

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 

 

VIII. Informatii juridice, economice, financiare şi tehnice 

Cadrul Legal: 

1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

2. H.G. nr. 395/2016 pentru 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 

modificarile si completarile ulterioare; 

Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 

 

Limba de redactare a ofertei: limba romana 

Sursa de finanţare:bugetul local  

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la termenul limita de primire oferte 

  

Nr.inreg: 19743/23.03.2022



 

 2 / 4 
 

IX. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu 

transmiterea ofertei 

 

Oferta transmisa autoritatii contractante va cuprinde: 

Documente care insotesc oferta: 

1. Imputernicire scrisa, Formular 1 din sectiunea modele de formulare, prin care semnatarul ofertei este 

autorizat sa angajeze ofertantul in procesul achizitiei publice – semnata si stampilata (in cazul in care este 

altul decat reprezentantul legal al ofertantului) 

2. Formular 2 din sectiunea modele de formulare – DECLARATIE  privind denumirea si datele de 

identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator prin care se vor 

comunica datele de identificare ale societatii (numar de inmatriculare, CUI, cont Banca/Trezorerie si banca la 

care este deschis acesta), precum si datele de contact(adresa, telefon, email, etc) ale persoanei desemnate sa 

implice societatea in relatiile cu Primaria Municipiului Onesti. 

Conditii de participare: 

A) DOCUMENTE DE CALIFICARE: 

Criterii de calificare privind situatia personala Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de 

calificare: 

Cerinta nr. 1 – Ofertantii vor prezenta o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 din Legea 

nr. 96/2016. Se vor prezenta Formularul 3 cu Anexa din Sectiunea Modele de formulare, semnate si 

stampilate. 

Cerinta nr. 2 – Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator/subcontractantii vor prezenta o 

declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164-167 din Legea nr.98/2016. Se va prezenta Formularul 

4 din sectiunea modele de formulare  semnat si stampilat. 

Cerinta nr. 3 – Ofertantii/Fiecare membru al asocierii/tertul sustinator/subcontractantii vor prezenta Acord  

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Se va prezenta Formularul 5 din sectiunea modele 

de formulare semnat si stampilat. 

B) Criterii de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale 

Se solicita indeplinirea urmatoarelor cerinte minime de calificare: 

Cerinta nr. 1 – Se va prezenta Certificat Constatator emis de Registrul Comertului. Obiectul achizitiei 

publice trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constator emis de ONRC. Informatiile 

cuprinse in certificatul constator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. 

Documentul se va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. 

Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori 

apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul 

este stabilit. 

Cerinta nr. 2 – Se va prezenta Certificat de inregistrare emis de Oficiul National al Registrului Comertului, 

copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. 

Criterii de calificare privind capacitatea tehnica si profesionala 

A) PROPUNEREA TEHNICA 

Propunerea tehnica va contine:  

  Cerinta nr.1: Formularul nr. 8 din Sectiunea Formulare- Declaratie pe proprie raspundere, in care se 

va preciza ca oferta respecta , in totalitate, Caietul de Sarcini nr. 17316 / 14.03.2022 intocmit de DDL 

Serviciul Tehnic - Investitii  din cadrul Primariei Onesti;  

  Cerinta nr. 2: Formularul nr. 9 din Sectiunea Formulare - "Declaratie privind respectarea 

reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea 

legislatiei de securitate si sanatate in munca”. 

  Cerinta nr. 3: Formularul nr. 10 din Sectiunea Formulare- "Documente de confirmare a acceptarii 

de catre ofertant a clauzelor contractuale si a clarificarilor /modificarilor/ completarilor la documentele 

achizitiei publice". Potrivit prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a 

solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele 

contractuale obligatorii.  
Propunerea tehnica, model propriu, va fi intocmita de ofertant astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondetei ofertei cu 

cerintele solicitate. Se vor prezenta autorizatii sau alte documente pe care ofertantul le considera necesare pentru natura serviciilor 

prestate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
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NOTA: Ofertele care nu contin serviciile si nu respecta, in totalitate, caracteristicile solicitate de autoritatea 

contractanta vor fi respinse. 

C)  PROPUNERE FINANCIARA 

Propunerea financiara face parte din documentatia achizitiei publice si va contine: 

Cerinta nr. 1 Formularul de oferta – Formular 11 din sectiunea modele de formulare semnat si stampilat. 

Se va prezenta oferta financiara pentru amplasamentele prezentate la punctul III.  Pretul va fi exprimat in 

lei,valoarea TVA-ului va fi explicitat separat.  

Evaluarea financiara, respectiv incadrarea in art. 137 din Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metotologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, se va realiza prin compararea 

propunerilor financiare. 

Documentul propunerii financiare se va prezenta corespunzator astfel incat acesta sa furnizeze toate 

informatiile cu privire la preturile si tarifele respective  (exprimate in lei, fara TVA) precum si la alte conditii 

financiare si comerciale, astfel incat acestea sa asigure realizarea tuturor solicitarilor prin documentatia 

achizitiei publice.  

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada 

de valabilitate. Modul de prezentare a propunerii financiare este obligatoriu si trebuie sa contina toate 

documentele solicitate si in forma solicitata. 

NOTA: Pentru ca oferta sa fie conforma si admisibila trebuie sa indeplineasca toate cerintele obligatorii 

prevazute in prezentul anunt. 

X. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 

Criteriul utilizat pentru desemnarea ofertei castigatoare este Pretul cel mai scazut in conformitate cu 

prevederile art. 187 alin. (3) lit a) din L98/2016. Dintre ofertele admisibile, va fi declarata castigatoare oferta 

care are cel mai scazut pret in urma aplicarii criteriului Pretul cel mai scazut. 

In cazul in care doua sau mai multe oferte contin , in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci 

in vederea desemnarii ofertantului castigator se va solicita in scris respectivilor ofertanti pentru departajare 

intr-un termen rezonabil o noua oferta de pret. 

XI. Modul de accesare a documentatiei de atribuire 

Intreaga documentatie a achizitiei publice formata din scrisoare de intentie de achizitie directa, modele de 

formulare, caiet de sarcini pot fi accesate pe site-ul www.onesti.ro la sectiunea Informatii publice de interes public – 

achizitii publice http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice.  

 

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire prin intermediul adresei de e-mail: 

cumpararidirecte@onesti.ro pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile la 

eventualele solicitari de clarificari se vor posta pe site www.onesti.ro  la sectiunea Informatii publice de interes public – 

achizitii publice http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice.  

Data limita pentru depunere a ofertei: 28 .03.2022, ora 11:00 

Operatorul economic poate transmite oferta autoritatii contractante folosind una din modalitatile enumerate mai 

jos: 

1. Prin intermediul adresei de e-mail oferte@onesti.ro Documentele ofertei vor fi semnate si stampilate in 

original, scanate si transmise. 

2. Prin curier catre autoritatea contractanta (primaria Municipiului Onesti, Bulevardul Oituz nr. 17, Onesti, 

jud. Bacau) 

3. Prin depunere direct la Registratura Generala – sediul Primariei Onesti, Bdul Oituz nr.17, Onesti, jud. 

Bacau pana la termen limita de primire oferte 23.07.2021. Program Registratura: 07,30-16,00 luni- joi, 

07.30-13.30 vineri. Ofertele depuse dupa termenul limita se considera intarziate si vor fi respinse 

In cazul in care oferta se depune direct sau prin curier posta, operatorul economic trebuie sa prezinte oferta in plic 

sigilat, marcat cu denumirea achiziţiei şi cu menţiunea: "In atenţia Serviciului Achiziţii Publice" și obiectul achiziţiei: 

Servicii service si mentenanta instalatie ventilatie si climatizare  

  Cod de clasificare CPV: 71315410-6 Inspectare a sistemului de ventilatie (Rev.2) 

 

  si inscripţia "A nu se deschide inainte de data 28.03.2022 ora 11:00” 

 

 

Oferta transmisa/ depusa la o alta adresa nu va fi luata in considerare. Ofertele depuse dupa termenul limita se considera 

http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:cumpararidirecte@onesti.ro
http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:oferte@onesti.ro
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intarziate si vor fi respinse. 

NOTA Ofertele care NU contin toate informatiile si documentele solicitate de autoaritatea contractanta vor fi respinse ca 

neconforme. 

In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza conditiile de cumparare directa din 

SEAP sau refuza confirmarea comenzii ferme transmisa prin orice alt mijloc de comunicare va fi selectat operatorul 

economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare. 

In cazul in care ofertantul declarat castigator are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza achizitia in Catalogul 

electronic de produse/servicii/lucrari eexistent in SEAP. 

Ofertantii au obligatia de arespecta regulile formale de intocmire si depunere a ofertei, reguli instituite prin prezenta 

documentatie de atribuire. 

 

 

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pentru furnizarea produselor. 

Cu stimă, 

 


