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ANUNT 

Achizitie directa de: “Lucrari de modernizare a sistemului de iluminat stradal prin lampi cu 
led” 

 
În atenţia operatorilor economici interesaţi  
 

1. Autoritatea contractantă: UAT Comuna Dragomiresti Vale  
2. Denumire achizitie: “Lucrari de modernizare a sistemului de iluminat stradal prin lampi cu led”. 
3. CPV:  45316110-9  Instalare de echipament de iluminare stradala 
4. Descriere: “Lucrari de modernizare a sistemului de iluminat stradal prin lampi cu led” conform 

listelor de cantitati ce pot fi ridicate de la sediului autoritatii contractante.  
5. Sursa de finanţare: Bugetul local  
6. Informaţii achiziţie: în temeiul prevederilor art 7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 

publice si art 43 din HG 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 

7. Durata contractului: 2 luni    
8. Valoarea estimată este de: 448.000 lei (fără TVA)  
9. Modalitatea de atribuire a achiziţiei directe: pretul cel mai scazut  
10. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 10.12.2020 

11. Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se vor depune in SICAP si la sediul autoritatii 
contractante sub denumirea: “Lucrari de modernizare a sistemului de iluminat stradal prin lampi 
cu led”. Pentru oferta cu cel mai scazut pret se va initia procedura de achizitie directa in SICAP.  

12. Documentaţia de atribuire: Listele de cantitati ce pot fi ridicate de la sediului autoritatii 
contractante  in urma unei solicitari scrise .  

13. Conditii de executie: La amplasament.  
14.  Conditii de plata: Cu OP in termen de 30 de zile de la data acceptarii facturii la plata.   
15. Garantia de buna executie: 2% din valoarea contractului fara TVA pentru o perioada de 24 de 

luni de la incheierea procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Garantia se va constitui 
in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie si in conformitate cu 
art. 40 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si se va restitui in 
conformitate cu prevederile art. 42 alin.3 si 4 din acelasi act normativ. Aceasta poate fi constituita 
si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In aces caz, contractantul 
are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent 
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un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune 
de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului fara TVA.  

16. Conditii de participare: Certificat constatator emis de ONRC, Autorizatie ANRE. 
17.  Propunerea financiara va fi prezentata in lei. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa 

ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. La elaborarea propunerii financiare, 
ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unei legi, toate cheltuielile 
pe care le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.  
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