
COMUNA BODESTI 
JUDETUL NEAMT 

 
CAIET DE SARCINI 

Denumire: REPARATll LA MONUMENTUL EROILOR, COMUNA BODESTI, 
JUDETUL NEAMT 

 
Valoarea estimata fara TVA: 69.573,16 lei  
cod CPV: 453000 7 - Lucrari de reparatii curente 
1. Tip contract LUCRARI 

2. Obiectul contratului: Reparatii la nivel de finisaje exterioare si amenajarea accesului cat si 
sistematizarea pe verticala a amplasamentului. Astfel vor fi realizate urmatoarele lucrari: 

a. Largirea aleei de acces, bordurarea acesteia si realizarea unui pavaj cu pavele prefabricate; 
b. Placarea platformei monumentului cu granit gri ; 
c. Placarea obeliscului cu granit negru 
d. Montarea unei cruci din marmura alba  
e.  Curatarea si rostuirea zidului de piatra 

 
3. Termen de executie: 3  luni de la semnarea contractului de ambele parti 

4. Valabilitatea contractului: pana la expirarea garantiei de buna executie si semnarea 
procesului verbal de receptie finala a lucrarilor 
5. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: achizitie directa  
6. Sursa de finantare a contractului de lucrari ce urmeaza a fi atribuit: -  Bugetul Local - Surse 
proprii: Comuna Bodesti 
7. Data limita pentru depunerea ofertelor: 04.11.2022, ora 10.00 
8. Adresa la care se depune oferta: Primaria comunei Bodesti, comuna Bodesti, jud. Neamț, 
sau prin mijloace electronice la adresa de email: primariabodesti@yahoo.com. Documentele 
transmise prin mijloace electronice trebuie sa fie semnate electronic cu semnatura 
electronica extinsa. Documentele trasnmise in format fizic vor fi prezentate intr-un exemplar 
original. 
9. Conditii de deschidere a ofertelor: 04.11.2022, ora 12.00 
10. Adresa la care se desfasoara deschiderea ofertelor: Primaria comunei Bodesti, comuna  
Bodesti, jud. Neamț. 
11. Oferta depusa trebuie sa cuprinda: 
11.1. Documentele care insotesc oferta: 
 a) Scrisoarea de inaintare 
 b) Informatii generale 
 c) Declaratie privind evitarea conflictului de interese 
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la 
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Barna Marinel - primar, 
Busuioc Elena - Viceprimar, Bostan Ionel - Secretar, Pascu Mioara - Sef Birou, Iftode Elena - 
Consilier, Consilieri locali: Budis Constantin, Hanganu Vasile, Crismariu Ioan, Sfarghie 
Wilhelm, Giocas Valentin-Vasile, Ilisei Manuela, Tanasa Ion, Chiruta Cristinel, Nechifor C-
tin , Azamfirei Vasile, Orasanu Elena, Gatu Mihai. 
 e) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 
din Legea 98/2016 
 d) DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 
din Legea 98/2016 



 f) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata 
impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de 
stat, etc) la momentul prezentarii;  

g) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în raza caruia este 
situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura 
actionarilor, reprezentantilor legali; obiectul de activitate al respectivului operator 
economic. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data depunerii 
documentului 

11.2. Propunerea Tehnica 
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute 
prezentul doocument și în caietul de sarcini și va contine: 

1. Graficul general de realizare a investitiei din care să rezulte încadrarea în durata 
contractului de achiziție publică; 

2. Termenul de garantie acordat pentru lucrările executate; 
3. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor 

contractuale (dacă e cazul). 
 

11.3. Propunerea Financiara 
Propunerea financiară va cuprinde următoarele: 
1. formularul de ofertă; lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv 
lipsa actului juridic de angajare în contract; 
2. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1); 
3. listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3); 
Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două 
zecimale.  
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul vor lua în calcul eventualele deduceri, dacă 
sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor 
contractuale, precum și marja de profit. 
12. Informatii suplimentare: persoana de contact Iftode Elena – consilier achizitii publice  tel: 
0729.132.647 
13. Limba de redactare a ofertei: Limba romana 
14. Perioada de valabilitate a ofertelor: 3 luni.  
15. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA. Acesta este ferm pe toata durata de valabilitate a  
17. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrari este: pretul cel mai 
scazut 
18. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative 
19. Plata contractului: se va face in lei, in baza facturii fiscale emisa de prestator, la 
semnarea procesului verbal la terminarea lucrarilor (partiale sau finale), in termen de 30 
(treizeci) zile, dupa confirmarea disponibilitatii fondurilor de la finantator. 
20. Locul desfasurarii activitatilor de executie: Comuna Bodesti, sat Bodesti( zona centrala), 
judetul Neamt 
21. Atasam: Documentatie de atribuire, model contract, formulare. 

Operatorul economic desemnat castigator va publica oferta obligatoriu pe SEAP in 
catalogul electronic cu denumirea REPARATll LA MONUMENTUL EROILOR, COMUNA 
BODESTI, JUDETUL NEAMT, cod CPV si valori ofertate defalcate. 

 
 

Intocmit, 
Consilier achizitii publice 

Iftode Elena 


