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Nr. de inreg. 2839/ 26.04.2021 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

Pentru execuția lucrărilor de constructii casa pentru servicii funerare în cadrul 
proiectului ”ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ GURUSLĂU, 

COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ” 

 

Autoritatea contractantă Comuna Năpradea, cu sediul în localitatea Năpradea, nr.23, județul 
Sălaj, intenționează să achiziționeze lucrări de constructii casă pentru servicii funerare în 
cadrul proiectului ”ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ GURUSLĂU, COM. 
NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ”, prin cumpărare directă, conform art. 43 din HG 395/2016, din 
catalogul electronic accesibil pe www.e-licitatie.ro 

Tip 
contract: 

Lucrări 

Denumirea 
achizitie: 

Achiziția contractului pentru execuția lucrărilor de construire 
casa pentru servicii funerare în cadrul proiectului 
“ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. SOMEȘ 
GURUSLĂU, COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ”. 

Cod CPV 45212360-7- Lucrări de construcţii de cladiri religioase (Rev.2); 

Procedura 
de atribuire 
aplicată: 

Achiziție directă, în conformitate cu art. 7 alin 5 din Legea 98/2016 
privind achizițiile publice 

Criteriul de 
atribuire 

Criteriul de atribuire a procedurii de achiziție publică este prețul cel 
mai scăzut, cu respectarea tuturor cerințelor din cadrul caietului de 
sarcini. 

Valoarea 
estimata 
totala 

Valoarea estimata totala a lucrarilor este: 322.841,32 lei fără TVA, 
respectiv 384.181,17 lei cu TVA inclus. 

Sursa de 
finanțare: 

Sumele necesare pentru executia lucrarilor vor fi asigurate din Fonduri 
europene FEADR, PNDR 2014-2020, sM19.2 in baza contractului de 
finanțare nr.  C1920074X220763308277 intre AFIR si Comuna Năpradea 
si Bugetul local al comunei Năpradea aprobat prin HCL Năpradea nr. 
33/22.04.2021. 

Valabilitatea 
ofertei: 

60 de zile de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 
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Conditii contract:  Durata de valabilitate a Contractului începe de la data intrării în 
vigoare a contractului, respectiv de la data semnarii Contractului de 
catre Părți  până la data deblocării restului garanției de bună 
execuție, după efectuarea recepției finale ca urmare a expirarii 
perioadei de garanție de bună execuție. 

Durata de valabilitate a contractului este distinctă de Durata de 
execuție a lucrărilor (durata de execuţie a lucrărilor este, alături de 
alte elemente precum perioada de garanţie acordată lucrărilor, parte 
a duratei de valabilitate a contractului).  

Durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni de la data primirii 
Ordinului de incepere a executarii contractului, iar perioada de 
garantie este de 36 de luni de la data procesului verbal de terminare 
a lucrarilor.     

Informatii suplimentare se gasesc in clauzele contractuale atasate. 

Conditii 
participare: 

Ofertantii vor prezenta urmatoarele documente:  

1. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului 
Comertului sau documente echivalente din care sa rezulte obiectul de 
activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba 
corespondent în obiectul de activitate al ofertantului. 

2. Dovada ca nu se regaseasc in situatiile prevazute la art. 60, 164, 
165, 167 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative ce se vor 
prezenta in acest sens vor fi:  

a) DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 164 al Legii 
nr. 98/2016 – Formular nr. 2; 

b) DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 165 si 167 din 
Legea nr. 98/2016 – Formular nr. 3;  

c) Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea in 
prevederile art. 59-60 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
(evitarea conflictului de interese) – Formular nr. 4.  

3. Formularul de oferta - Formular nr. 5, în care se trece valoarea 
totala a ofertei. 

4. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 

5. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte 
(formularul F2); 

6. Listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul 
F3); 

7. Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv 
dotari si active necorporale (formularul F4); 

8. Fise tehnice (formularul F5); 
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9. Extrase de resurse (manopera, materiale, utilaje si transport); 

10. Grafic de executie a lucrarilor  (fizic si valoric). 

Criterii adjudecare: 1. Criteriul de atribuire a contractului ales de autoritatea 
contractanta, este pretul cel mai scazut, în conditiile art 187  alin 3 
lit. (a) din Legea nr. 98/2016, pentru ofertele care indeplinesc 
conditiile de participare.  

2. Ofertantul care are pretul cel mai scazut si indeplineste conditiile 
de participare va fi notificat  sa completeze o pozitie de catalog in 
sistemul SEAP. 

Termen limita 
primire oferte: 

29.04.2021, orele 15:00 

Informatii 
suplimentare:  

1. Pentru a putea partipa la prezenta achizitie ofertantii interesati 
trebuie sa fie inregistrati in SEAP (www.e-licitatie.ro.).  

2. Informatii cu privire la cantitatile de lucrari ce trebuie executate 
in cadrul acestui proiect sunt prezentate in Listele cuprinzand 
cantitatile de lucrari ce sunt puse la dispozitia ofertantului prin 
incarcarea acestora pe pagina oficiala de web al Comunei Năpradea 
(https://primarianapradea.ro/achizitii-publice-transparenta/), ce 
constituie anexa la documentatie. 

3. Proiectul tehnic (parte scrisa si partea desenata) poate fi consultat 
pe pagina oficiala de web al Comunei Năpradea 
(https://primarianapradea.ro/achizitii-publice-transparenta/), ce 
constituie anexa la documentatie. 

4. Documentele justificative prin care se probeaza îndeplinirea 
cerintelor de participare solicitate vor fi prezentate la sediul 
autoritati contractante Comuna Năpradea sau la adresa de mail 

primarianapradea@yahoo.com, pana la termenul limita mentionat in 
prezentul anunt.  

5. Ofertantul care are pretul cel mai scazut si indeplineste conditiile 
de participare va fi notificat  sa completeze o pozitie de catalog in 
sistemul SEAP cu lucrarea supusa achizitiei.  

Acceptarea ofertei in SICAP de catre autoritatea contractanta este 
conditionata de îndeplinirea conditiilor de participare prezentate in 
paragraful anterior. 

Ofertantul trebuie să fie înscris în SICAP pe site-ul e-licitatie.ro și are 
obligația să-și înregistreze oferta în catalogul electronic in urma 
notificarii primite, in acest sens, de catre autoritatea contractanta 
după cum urmează: 

- Denumire: “ÎNFIINȚARE CASĂ DE CEREMONII FUNERARE ÎN LOC. 
SOMEȘ GURUSLĂU, COM. NĂPRADEA, JUDEȚUL SĂLAJ”; 

http://www.e-licitatie.ro/
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Cod CPV:  45212360-7- Lucrări de construcţii de cladiri religioase 
(Rev.2); 

Preț catalog: Preț în lei, fără TVA (pretul va fi cel din Formularul de 
oferta - Formular nr. 5) 

Descriere: conform invitației de participare nr. 2839/ 26.04.2021, 
publicată pe pagina oficială a Comunei Năpradea, 
www.primarianapradea.ro 

6. Semnarea contractului de lucrari este conditionata de îndeplinirea 
conditiilor de participare prezentate in paragraful anterior si a 
completarii pozitie de catalog in sistemul SEAP cu acesta lucrare in 
urma notificari, in acest sens, de catre autorittea contractanta. 

Anexele invitației 
de participare sunt: 

Anexa 1 Caiet de sarcini 

Anexa 2 Proiectul tehnic (parti scrise+parti desenate)   

Anexa 3 Modele formulare 

Anexa 4 Propunere contract de lucrari 

 

În eventualitatea în care oferta dumneavoastră corespunde din punct de vedere economic şi 
tehnic, procedura de achiziţie se va finaliza prin încheierea unui contract. 

 

Persoana de contact pentru informații suplimentare este:  

Pintea Bianca, tel.: 0260.646.175. 

 

Nume /prenume : FODOR VASILE 

Funcţia: Primar/Responsabil legal de proiect, 

Semnătura:  

 
 
 

 


