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ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE 
La procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica pentru: REPARATII PODET SI 
INTRETINERE DRUM PRIN BALASTARE PE STRADA VALEA DOBRII COM. LAPOS, 
JUD. PRAHOVA. 
UAT COMUNA LAPOS invita ofertantii al caror obiect de activitate corespunde cerintelor, 
sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de achizitie publica pentru: REPARATII 
PODET SI INTRETINERE DRUM PRIN BALASTARE PE STRADA VALEA DOBRII 
COM. LAPOS, JUD. PRAHOVA. 
Denumirea: COMUNA LAPOS 
1. Cod unic de inregistrare: 2842986 
2. Sediul: in Comuna Lapos, Sat Lapos, nr. 54, Judetul Prahova. 
3. Telefon/fax: 0244 / 444 654. 
4. Pagina de internet:https://www.primarialapos.ro/. 
5. Procedura de atribuire: achizitie directa. 
6. Sursa de finantare a contractului: buget local. 
7. Obiectul contractului: REPARATII PODET SI INTRETINERE DRUM PRIN BALASTARE 
PE STRADA VALEA DOBRII COM. LAPOS, JUD. PRAHOVA. 
8. Durata contractuala:  
9. Cod CPV 45233141-9 - Lucrări de întreținere a drumurilor (Rev.2) 

10. Informatii si clarificari: ofertantii interesati pot sa solicite informatii la Compartiment 
Achizitii Publice, e-mail: primaria.lapos@yahoo.com, telefon: 0244 / 444 654. 
11. Data limita pentru depunerea ofertei: 09.11.2021, ora 15.00. 
12. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 09.11.2021, ora 15.00, la sediul entitatii 
contractante. 
13. Valoarea estimata a achizitiei: 182.943,15 lei fara TVA. 
14. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA. 
15. Moneda in care se transmite oferta de pret: lei fara TVA. 
16. Limba in care se redacteaza oferta: limba romana. 
17. Modalitati de plata: plata se va efectua cu OP, in lei, in termen de maxim 30 de zile de 
la data inregistrarea facturii la registratura autoritatii contractante. 
18. Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de 
la termenul limita de primire a ofertelor. 
19. Ofertantul trebuie sa aiba posibilitatea sa presteze lucrarea ofertata, conform cerintelor 
caietului de sarcini. 
20. Oferta financiara va include toate costurile aferente indeplinirii serviciului. Oferta de pret 
va include toate cheltuielile ofertantului. 
21. Achizitia directa se va realiza prin catalogul electronic. 

22. Legislatie aplicabila: 
a) Legea 98/2016 privind achizitiile publice. 



b) HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitii publice/acordului cadru din Legea 98/2016 
privind achizitiile publice. 
c) Legea nr.100/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor 
de achizitie publica. 
23. Conditii referitoare la contract: 
Se va respecta documentatia de atribuire disponibila la sediul autoritatii contractuante. 
Operatori ec. interesati de procedura vor solicita documentatia de atribuire prin e-mail. 
24. Conditii de participare: 
Documentele de calificare solicitate:  
1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerința 
este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 
98/2016)  
2. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerința 
este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 
98/2016)  
3. Certificate care atestă plata impozitelor, taxelor si contribuțiilor către bugetul general 
consolidat, în conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016. Acestea trebuie 
să certifice inexistența datoriilor în luna anterioară celei de depunere a ofertelor (cerința 
este valabilă și pentru eventualii subcontractanți/terți, în temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 
98/2016)  
4. Declarație pe propria răspundere a ofertantului/ subcontractantului/ terțului susținător 
privind evitarea conflictului de interese în temeiul art. 59-63 din Legea nr. 98/2016 
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: - Tirlea 
Dumitru constantin– Primar – Bostina constantin – Viceprimar - Grancea Liliana – Contabil - 
Balan Marius – Inspector; 
5. Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care să dovedească 
forma de înregistrare și, după caz, de apartenență din punct de vedere profesional. Datele 
înscrise în acesta trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor.  
6. Certificat 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  
7. Ofertantul va completa toate formularele anexate invitatiei de participare. 
25. Criterii de atribuire: 
Pretul cel mai scazut. 
26. Informatii suplimentare: 
Oferta va fi transmisa pe mail, semnata cu semnatura electronica extinsa valabila la data 
limita de depunere a ofertelor. 
 
Ofertantul calificat pe primul loc va publica in catalogul electronic din SICAP, in termen de 
doua zile lucratoare de unde se va selecta oferta. 

http://sicap-prod.e-licitatie.ro la rubrica proceduri-cumparari directe-catalog de 
produse/servicii/lucrari, CPV 45233141-9 - Lucrări de întreținere a drumurilor (Rev.2). 

 

 

PRIMAR, 



TIRLEA DUMITRU CONSTANTIN 


