ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

”Refacere gard teren sport Parc Rodica”
Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparații generale și de renovare (Rev.2)

MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Sos. Electronicii nr. 44 Tel

021 252 77 12 / 021 252 77 89 Fax 021 252 79 77 www.adp2.ro e-mail: office@adp2.ro

Administrația Domeniului Public Sector 2, cod fiscal 4266260, Sos. Electronicii Nr. 44, vă invită
să depuneți oferta în scopul atribuirii contractului de achiziție publică: ”Refacere gard teren sport Parc
Rodica”, Cod CPV 45453000-7 Lucrari de reparații generale și de renovare (Rev.2).
Vă rugăm să ne prezentați oferta dumneavoastră de preț și condițiile de efectuare a acestor lucrări,
la adresa de e-mail: office@adp2.ro sau la sediul Administrației Domeniului Public Sector 2 din Șos.
Electronicii Nr. 44, până în data de 20.09.2021, ora 12:00, având în vedere cerințele din caietul de sarcini.
Oferta va fi insoțită de urmatoarele documente: certificat de înregistrare și constatator emis de ONRC cu
activități în domeniul supus achiziției (copie), contract de lucrări similare cu obiectul achiziției/ procese
verbale de receptie/ recomandari sau orice alte documente care să ateste experiența similară în domeniu,
informații generale (date despre operatorul economic).
Cerințele solicitate sunt în totalitate obligatorii iar neîndeplinirea acestora va duce la
neacceptarea ofertei.
Dată adăugare: 16.09.2021;
Dată expirare: 20.09.2021;
Mod atribuire: Achizitie directă;
Valoarea estimată a achiziției: 147.470,40 lei T.V.A. inclus;
Durata contractului: 2 luni;
Garanția lucrărilor: 12 luni;
Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.09.2021, ora 12:00;
Data de deschidere a ofertelor: 20.09.2021, ora 14:00;
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut;
Documente atașate: Caiet de sarcini, formular ofertă, anexă formular ofertă, formular date
operator economic.

1

OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

Subsemnatul(a) ……………….(numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al
……………………….. (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe
propria răspundere, în numele ……………………….. (denumirea/numele operatorului
economic), sub sancţiunea excluderii din procedură a ………………………..
(denumirea/numele operatorului economic) şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Platitor/ Nu este platitor de T.V.A.
4. Adresa sediului central:
5. Adresa de corespondenţă la prezenta procedură de atribuire:
6. Telefon:
Fax:
E-mail:
(pentru comunicare la prezenta procedură)
7. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
8. Cont Trezorerie _________________________deschis la _________________________
9. Obiectul de activitate, pe domenii:______________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
10. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: ______________
(telefon/fax,certificate de înmatriculare/înregistrare)
11. Principala piată a afacerilor:
12. Declaram cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani:
Anul

Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie (lei)

Cifra de afaceri anuala la 31
decembrie (echivalent euro)

Anul 1
Anul 2
Anul 3
Media anuala

Echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu
anual pentru anii respectivi, calculat de Banca Nationala a Romaniei.
Data completării …..................(ziua, luna anul).
Operator economic,
…............. …………………(numele operatorului economic)
………………..………...................... (numele persoanei autorizate şi semnătura)

Operator economic
....................................................
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
1.Examinând
documentaţia
de
atribuire,
subsemnaţii,
reprezentanţi
ai
ofertantului
............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile
şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să executăm ...............................................
(denumirea lucrării) pentru suma de ....................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)
platibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă T.V.A. în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda).
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai
curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările, în
....................................................... (perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ........... zile, (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi
(ziua/luna/anul) şi poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.
5. Precizăm că:(se bifează opţiunea corespunzătoare):
|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în
mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
|_| nu depunem ofertă alternativă.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea
transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un
contract angajant între noi.
7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice sau orice ofertă
primită.
Data _____/_____/_____
...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),
L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Anexa nr. 1
Nr.
crt.

Denumire activitate

U.M.

Cantitate

1

Demontare panouri deteriorate gard bordurat

buc.

64,00

2

Indreptare si polizare stalpi metalici

buc.

32,00

3

Asamblare si sudare panouri de gard cu zabrele
in atelier

buc.

32,00

4

Degresare si grunduire confectie metalica

mp

250,00

5

Vopsire confectie metalica, cu vopsea de
culoare verde in doua straturi

mp

250,00

6

Montare in teren panouri de gard cu zabrele

buc

32,00

7

Curatare zona de lucru si evacuare deseuri

to

2,00

Cheltuieli directe (material+manopera)
Alte cheltuieli directe (cheltuieli cu transport si aprovizionare 25 %)
Total cheltuieli directe
Valoare T.V.A. 19%
Valoare totala contract lei (cu T.V.A.)

Pret Unitar

lei fără TVA/UM

Material

Manopera

TOTAL

-lei fără TVA-

