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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

Autoritatea contractantă COMUNA VISINA, va invita sa depuneti o ofertă pentru atribuirea 

contractului de achiziţie publică prin ACHIZITIE DIRECTA 

„ Proiectare şi executie - Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Visina, jud. Dambovita” 

            Tip contract: Lucrări 

CPV: 45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2) 

Descriere contract:  

Proiectare şi execuţie-Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Visina, jud. Dambovita".  

Valoarea estimata totala proiectare si execuţie lucrări de „Modernizarea sistemului de iluminat 

public in comuna Visina, jud. Dambovita este de 439441.31 lei fara TVA formata din:  

A. Realizarea proiectului tehnic, detalii de execuţie, caiet de sarcini, liste de cantitati si asistenta 

tehnica din partea proiectantului pe toata durata contratului de execuţie lucrări cu o valoare estimata este 

de 11850.00 lei.  

B. Execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii, cu o valoare estimata este 427591.31 lei, 

conform Studiului de Fezabilitate. 

Condiţii referitoare la contract: 

Se vor realiza urmatoarele: 

-  întocmire proiect tehnic si detalii de execuție  

 - Montare aparat de iluminat stradal cu LED putere 54W, min. IP 66, flux luminos min.7020 Lm, factor de 

putere minim 0,95; eficienta energetica minim 130 Lm/W, indice de rezistenta la impact  minim IK10 = 86 buc;   

 - Montare aparat de iluminat stradal cu LED putere 36W, min. IP 66, flux luminos min. 4680 Lm, factor de 

putere minim 0,95; eficienta energetica minim 130 Lm/W, indice de rezistenta la impact  minim IK10 = 400 

buc; 

 - Montare dispozitiv de fixare pe stâlp (consolă de susținere aparat de iluminat din țeavă zincată 1 ½”, 

L=1.5 m; brățară fixare consolă de susținere din bandă zincată termic min 30X3) = 486 buc; 

  - montare conductor torsadat tip TYIR 16+25mmp = 5.740 m; 

  - montare puncte de aprindere noi proiectate = 9 buc. 

  

Studiului de fezabilitate  va sta la baza întocmirea proietului tehnic care poate fi solicitat prin e-mail la adresa: 

primariavisina_db@yahoo.com, sau ridicat de la sediul primăriei din Comuna Vișina, str. Mihai Viteazul, nr. 

29, jud. Dâmboviţa. 

În cadrul proiectului tehnic de execuție se vor prezenta formularele F1-F5 completate cu prețuri 

unitare și valori, care devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea 
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situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării 

Garanţia de buna execuţie este in cuantum de 5% din valoarea contractului fara TVA si se poate constitui 

astfel: - depunere intr-un cont de disponibil deschis de executant la dispoziţia autoritatii contractante, la 

unitatea Trezoreriei Statului. - prin instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancara 

sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract - prin reţineri succesive din facturile emise, 

pana la reîntregirea sumei, prin virare de achizitor, intr-un cont de disponibil deschis de prestator la 

dispoziţia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului; suma iniţiala care se depune sa nu fie 

mai mica de 0,5% din valoarea contractului fara TVA. 

 Termen de constituire: 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.  

Durata de execuţie a lucrărilor este de: maxim 8 luni, începând de la data atribuirii / emiterii 

ordinului de începere.  

Durata perioadei de garantie a lucrărilor de la data recepţiei la terminarea lucrărilor: minim 5 

ani. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 30 zile de la data limita de depunere a ofertei.  

Termene de plata: Factura se va emite pe baza Situaţiilor de lucrări, după aprobarea acestora de 

beneficiar, cu termen de plata: maxim 30 de zile de la facturare. 

Condiţii participare: Oferta va conţine următoarele:  

1. Oferta financiara, in original.  

2. Oferta tehnica, in original.  

3. Certificat constatator emis de ONRC, emis cu cel mult 60 zile inainte de depunerea ofertei, in 

original sau copie conforma cu originalul.  

4. Declaraţie privind conflictul dc interese, in original.  

5. Atestat ANRE valabile la data deschiderii ofertelor, copie conforma cu originalul.  

6. Declaraţie SSM, in original.  

7. Documente experienţa similara.  

8. In cazul in care exista subcontractanti parte din contract, va rugam sa ii declaraţi si sa 

prezentaţi, pentru fiecare subcontractant. Contractele de subcontractare, se vor prezenta in copie, la 

momentul încheierii contractului cu autoritatea contractanta, daca e cazul.  

9. Mostre corp de iluminat ofertat. 

Criterii de atribuire : Preţul cel mai scăzut  

Informaţii suplimentare: 

Documentaţia pentru elaborarea ofertelor poate si descărcata de pe site-ul instituţiei noastre: 

primariavisina-db.ro, sau solicitare pe adresa de e-mail: office@primariavisina-db.ro, sau de la sediul 

autoritalii contractante COMUNA VISINA, str. Mihai Viteazu, nr.29, jud. Dambovita. 

Ofertanţii interesaţi pot solicita autoritatii contractante stabilirea unei vizite pe teren. Ofertanţii vor 

depune oferta in plic închis, cu menţionarea pe plic a denumirii achiziţiei si a numărului anunţului de 

publicitate, la sediul autoritatii contractante, pana la data stabilita in anunţul de participare. După 

evaluarea ofertelor si transmiterea înştiinţărilor privind oferta castigatoare, ofertantul câştigător trebuie 

sa posteze oferta in catalogul electronic SICAP, sub denumirea achiziţiei si a numărului anunţului de 

publicitate. Semnarea contractului se va efectua după atribuirea achiziţiei in SICAP. 

Solicităm urmatoarele documente : 

1. Ofertă financiară si tehnica pentru servicii de proiectare si  execuția lucrării defalcată pentru servicii 

întocmire PT  si executie lucrare 

2. Garantia lucrării  minim 5 ani. 

3. Termen de execuție maxim 8 luni din care 3 luni intocmire PTE si 5 luni pentru executie lucrare. 

4. copie atestat ANRE în termen de valabilitate 

5. copie certificare ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 în termen de valabilitate 

6. copie certificate constatator eliberat de ONRC. 

7. declarație conflict de interese (cnf. Art.59 și 60 din Legea 98/2016) 

8. Licenta produs/producator pentru aparatele de iluminat care se vor monta. 

9. Certificat de conformitate emis de organism de certificare acreditat recunoscut la nivel european. 
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10. Declaraţie SSM, in original.  

11. Documente experienţa similara 

 

Termen limita primire oferte: 23.09.2019 ora 15:00. 

 

 

INTOCMIT, 

          Consilier Achiziţii Publice 

David Marius 

 

 

 
 


