
ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
COMUNA SCANTEIA

Scanteia, str. Stefan cel Mare, nr. 46, jud. Ialomita,Telefon 0243242058; E-
mail: contact@primariascanteia.ro

NR:5264/13.09.2021

Invitaţie de participare la atribuirea prin achiziţie directa a contractului de lucrări pentru
obiectivul “Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna  Scanteia, judeţul

Ialomita”

1. A UTORITATEA CONTRACTANTA: COMUNA SCANTEIA 

Adresa: : str. Stefan cel Mare, nr. 46, Localitatea: Scanteia,Judetul Ialomita, Cod postal: 
927210, Romania 

2. Detaiii anunţ: Achizitie lucrari de Proiectare si Executie la obiectivul,, Reabilitarea și 
Modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Scânteia, județul Ialomița

2.1 Tip anunţ: achiziţie directa 

2.2 Tip contract: contract de lucrări 

3. Denumire achiziţie: „Reabilitarea și Modernizarea sistemului de iluminat public din 
comuna Scânteia, județul Ialomița“.

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

4. Valoare estimate – 434.700,00 lei fara TVA 

5. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut pentru ofertele conforme si admisibile. 

6. Descrierea contractului: Elaborare Proiect Tehnic si Execuţie lucrări pentru -,, Reabilitarea
și Modernizarea Sistemului de Iluminat Public din Comuna Scânteia, județul Ialomița 
conform caiet de sarcini si a documentaţiei tehnice. Participanţii interesaţi vor depune oferta 
tehnica si financiara pentru lucrările propuse, transport si montaj in vederea realizării 
obiectivului.

        Proiectul tehnic si detaliile de executie trebuie sa aiba in vedere urmatoarele - 
demontarea a 443 buc aparate de iluminat existente, console si coliere existente - montarea a 
443 bucati aparate de iluminat stradale noi echipate cu surse LED de putere 30W, cu functia 
de predimare inclusa, dimare presetata. - manopera montare pentru 443 aparate de iluminat 
cu LED; - materiale noi pentru montaj: console noi, coliere noi pentru prinderea pe stâlp, 
cablu de alimentare tip CYY, cleme tip CDD pentru alimentarea din retea, conductor tip 



MYF 16 mmp pentru împamântare si alte materiale conexe de montaj (pini terminali, papuci,
suruburi, etc.) 

7. Condiţii contract: Ofertanţii interesaţi vor depune oferta pentru toate lucrările, produsele si
cheltuielile cu ducerea la îndeplinire a contractului, conform cerinţelor. Nu se accepta oferte 
alternative sau parţiale.

8. Garanţia de buna execuţie: se constitue in cuatum de,10% din valoarea contractuluui, fara 
TVA 

9. Termen de execuţie contract: 90 zile, după constituirea GBE si emiterea ordinului de 
începere al lucrărilor .

10. Perioada de garanţie acordata lucrărilor: 2 ani

11. Modul de prezentare a ofertei: 

       oferta va fi prezentata la sediul autoritarii contractante intrun exemplar original, in plic sigilat 
pe care se va specifica adresa autoritatii contractante si denumirea obiectivului pentru care se 
depune oferta, conţinând următoarele: 

11.1 Scrisoare de înaintare - anexata plicului - 

11.2 Documente de calificare: 

a) Declaraţie privind neincadrarea in art.59 si art.60 din Legea 98/2016 

b) Declaraţie privind neincadrarea in art. 164 din Legea 98/2016 

c) Declaraţie privind neincadrarea in art. 165 din Legea 98/2016 

d) Declaraţie privind neincadrarea in art. 167 din Legea 98/2016 

e) Oferta tehnica 

f) Oferta financiara 

g) Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrului Comerţului din care sa rezulte obiectul
de activitate

12. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor:  - 15.09.2021, ora 12:00 

13. Locul de depunere a ofertelor: Primăria Comunei Scanteia, str. Stefan cel Mare, nr. 46, 
Localitatea: Scanteia,Judetul Ialomita, Cod postal: 927210, Romania 

      întocmit 

Consiler achiziţii publice,

  Filipoiu Mirela


