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SOLICITARE DE OFERTA 
 

 
 

Obiect:    Solicitare oferte de preț în vederea atribuirii prin achiziție directă prin mijloace 

electronice a contractului de achiziție Încărcător frontal  

1. Încărcător frontal  

Liceul TehnologicAgricol Bistrita, strada Tarpiului, nr.21, Jud.Bistrita Nasaud, realizează un 

studiu de piata in vederea atribuirii contractului de achizitie publică mai sus mentionat. 

Precizari  pentru operatorii economici interesati sa depuna oferta:  

Cod CPV:   16600000-1 – Utilaej Agricole ssau forestiere specializate 

Valabilitatea ofertei: 3 zile 

Termenul limita de depunere a ofertelor: 

Operatorii economici interesati de  aceasta achizitie sunt  rugati sa  depuna ofertele pana la data 

de 10.08.2022, ora 12.00 pe adresa de e-mail scoala@agricolbistrita.ro sau la secretariatul unitatii, 

str. Tarpiului nr. 21  

Criteriul   de  atribuire a  contractului:  

Ofertele vor fi analizate pe baza recomandarilor din analiza de risc si pretul cel mai scazut. Va fi 

desenmata oferta castigatoare,  oferta  care  indeplinește  cerintele  solicitate  de  autoritatea  

contractanta. 

In situatia in care, ofertele clasate  pe  primul  loc au  preturi  egale,  autoritatea  contractanta va  

solicita  in  scris ofertantilor respectivi, re-ofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. 

 CONDITII DE PARTICIPARE 

1. Operatorul economic să aibă autorizație privind proiectarea și montarea instalațiilor de gaz 

Declaratia_privind neincadrarea in prevederile art.164 din  Legea 98/2016 privind achizitiile 

publice.  

Declaratie privind neincadrarea In prevederile art.165 coroborat cu art. 166 din Legea 98/2016 

privind achizitiile publice.  

Declaratie  privind  nelncadrarea In prevederile  art.167  din  Legea 98/2016  privind  achizitiile 

publice.  

Declaratie  privind  nelncadrarea  In prevederile  art. 60 din  Legea  98/2016  privind  achizitiile 

publice.  

 

Persoane cu functii  de decizie din cadrul autoritiatii  contractante:  
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Șular Igna-Claudiu - director 

Ofertantul va face dovada ca are posibilitatea executarii lucrarilor  prin personal propriu sau cu 

contract de colaborare sau prin subcontractare/  Asociere cu persoane juridice cu experienta In 

domeniu.  

Important: Toate declaratiile precizate la cele 4 cerinte mai sus mentionate, vor fi prezentate de 

către ofertant unic, lider, asociat, tert sustini'itor, subcontractant (după caz). 

PREZENTAREA OFERTEI 

Modul de prezentare a propunerii tehnice si financiare 

Propunerea financiara va fi evaluata in functie de pretul total raportat la valoarea estimata a 

contractului ce urmeaza a fi atribuit. Propunerea financiariase va elabora si prezenta astfel incat 

sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret si sa respecte in totalitate cerintele prevazute  

Ofertantul va prezenta: 

- Formularul   de  oferta  (Formular   m.2)  care  reprezinta elementul   principal  al  propunerii 

fmanciare si care cuprinde  pretul total. 

Se vor prezenta urmatoarele formulare, anexe la formularul de oferta: 

a) formular F1: Centralizatorul total al cheltuielilor; 

b) formular F2: Centralizatorul total al cheltuielilor pe categorii de lucrari; 

c) formular F3: Listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari; 

d) formular C6: Lista consumurilor de resurse material pe categorii de lucrari; 

e) formular C7: Lista consumurilor cu mana de lucru pe categorii de lucrari; 

f) formular C8: Lista consumurilor privind utilajele de constructii; 

g) formular C9: Lista consumurilor privind transporturile pe categorii de lucrari; 

Lipsa propunerii financiare echivaleaza cu lipsa ofertei. 

 

Caracteristici generale: 

- Încărcător frontal TUR-4 joystick controlat în 3 secțiuni, autoreglare, cadru euro, înălțime 

de ridicare 3,6 m 

- Conducte ascunse în cadru 

- Hidraulică îmbunătățită 

- Control joystick 

- Nivelare automata cu sensor 

- Cap de gresat 

- Cilindri dublă acțiune 
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