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Nr. 6901 din 20.09.2021  
 

INVITATIE DE PARTICIPARE 
 

In vederea atribuirii contractului de achizitie de lucrări, avand ca obiect investitia: 
Modernizare iluminat public în Comuna Sagna, Judetul Neamț, in calitate de autoritate 
contractanta, lanseaza prezenta solicitare de oferte de pret. In cazul in care sunteti 
interesati de contractul mai sus mentionat, asteptam oferta dumneavoastra. 
 
Cadru legal: Art. 7 (5) din Legea 98, Art. 43 (1) din HG. 395/2016 

1. Autoritatea contractanta: Comuna Sagna, Judetul Neamț 

Adresa postala: Calea Romanului nr. 54, sat Sagna, comuna Sagna, judetul 
Neamt 
tel/fax: 0233/766002, 0233/766213 
Email: primaria_sagna@yahoo.com, achizitii@primariasagna.ro 

2. Denumire contract: Modernizare iluminat public în Comuna Sagna, Judetul 
Neamț 

Tip contract: Executie lucrari 
Cod CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2) 
Valoare estimata: 434.805,42 lei, fara TVA 

3. Descriere contract: Contractul prevede executia de lucrari mentionate in 
documentatia tehnica anexata prezentei invitatii 
 

4. Finanțarea investiției: buget AFM 
 
 

5. Modul de prezentare a ofertei: Registratura Primăriei Comunei Sagna, Calea 
Romanului, nr. 54, sat Sagna, comuna Sagna, județul Neamț sau pe adresele de 
email: primaria_sagna@yahoo.com, achizitii@primariasagna.ro. 
Oferta și documentele solicitate vor fi semnate și ștampilate olograf de către 
ofertant în cazul depunerii la registratura primăriei, iar în cazul transmiterii pe email 
oferta și documentele solicitate trebuie să fie semnate si electronic. 
Oferta tehnica trebuie sa respecte caracteristicile tehnice impuse prin caietul de 
sarcini și proiectul tehnic. 
Oferta va fi prezentata într-un plic sigilat care va fi marcat cu adresa autorității 
contractante, obiectul achiziției și cu mențiunea ”A nu se deschide înainte de 
24.09.2021, ora 12:00”. 
Oferta se depune până la data de 24.09.2021, ora 12:00. Ofertele trimise după 
această oră nu vor mai fi luate în considerare. 
Ofertantii au obligatia publicarii in catalogul propriu SICAP a produsului cu 
denumirea Modernizare iluminat public în Comuna Sagna, Judetul Neamț si 
pretul ofertat, pana la data limita de depunere a ofertelor. Nepublicarea in SICAP a 
informatiilor mentionate sau respingerea achizitiei din SICAP atrag respingerea 
ofertei. 
 
 



6. Perioada de valabilitate a ofertei: 90 zile. 
 

7. Prețul ofertei este ferm și va fi exprimat în lei, fără TVA. 
 
 

8. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 
 

9. Documente solicitate:      -   oferta financiara si tehnica   
- listă cantități de lucrări 
- documente de calificare 
- grafic de implementare 
- contract 
- certificat constatator emis de ONRC  

 
10.  Anexăm la prezenta următoarele: 

- Proiect tehnic 
- Caiet de sarcini 
- Listă formulare 
- Model contract 

 
Întocmit 

Dubău Florin 


