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1. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoritatea Contractantă care derulează procedura de atribuire este COMUNA HUDE TIȘ

Datele de contact ale Autorită ii Contractante sunt:ț

Adresa: comuna HUDE TI, adresă: sat HUDE TI, judetul Botosani, telefon 0728927306, faxȘ Ș
0231623250, e-mail primariahudestibt@gmail.com, 

Reprezentant legal: ATOMEI VIOREL–   Primar 

2.OBIECTUL ACHIZIŢIEI

2.1. Titlu:

Amenajare parc în comuna Hude ti, judeţul Botoşaniș

2.2.  Cod CPV principal pentru:
    - banci si cosuri de gunoi parc: 34928400-2 - Mobilier urban
     - banci si scaune pliante spectacol – 39112000-0 – Scaune

- complex de joaca tip Inglewood, leagane cu spatar inalt, casa vacanta, topogan mare- 39150000-8 
Diverse tipuri de mobilier şi de echipament

2.3. Descrierea succintă

            Obiectul prezentei proceduri îl constituie încheierea unui contract de furnizare pentru: banci
parc- 32 buc., cosuri pentru gunoi - 8 buc, banci pliante spectacol- 15 buc., scaune pliante spectacol –
30 buc, complex de joaca tip Inglewood- 1 buc,. leagane cu spatar inalt – 3 buc., casa vacanta -1 buc.,
topogan mare- 1 buc, dotari aferente obiectivului de investitie “Amenajare parc în comuna Hude ti,ș
judeţul  Botoşani”,  denumite  în continuare  Produse,  in  conformitate  cu fisele  tehnice intocmite  si
atasate la prezentul caiet de sarcini.

          
        Valoarea estimata a contractului de achizitie publica produse pentru realizarea obiectivului de
investitie “ Amenajare parc în comuna Hude ti, judeţul Botoşani”ș   proiect finantat  prin FEADR,
submasura 7.2, este de  este de 44.981,40  lei total,  fara TVA, valoare neeligibila, echivalentul a  total
9.656 euro,  la un curs ECB din data de 01.01.2018 de 1 Euro  = 4,6585 lei.
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Valoarea estimata  eligibila a fost stabilita pe baza valorilor cuprinse in bugetul proiectului -
anexa  la  contractul  de  finantare  nr. C1920075A212010700926/01.08.2018,  prin  insumarea
urmatoarelor linii bugetare:   

Nr.
crt
.

Denumire linie bugetară Valoare LEI fără TVA

1. 4.5 Dotari 44.981,40  
TOTAL valoare estimată 44.981,40  

Proiectul de investi ii anterior enun at este corelat cu prevederile investi ionale prevăzute în cadrul ț ț ț
Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a comunei HUDE TI, 2015-2020, aprobată prin  Ș
Hotărârea nr. 32 din data de 24.05.2016.  

Ca  urmare  una  din  prioritatile  administratiei  publice  locale  o  constituie  dezvoltarea  comunei
HUDE TI, atragerea de investitori,  crearea de noi locuri  de muncă şi  utilizarea locală  a forţei  deȘ
muncă. 

Facem precizarea ca prezentul proiect  este finantat  de catre  Agentia  pentru Finantarea Investitiilor
Rurale, contract de finantare nr.  C1920075A212010700926/01.08.2018 i bugetul local al comuneiș
HUDE TIȘ .

Având în vedere faptul că achiziţia face parte dintr-un contract cu finan are europeană finanţat prinț
PNDR,  submăsura 19.2 In aceste condiţii, toate achiziţiile publice se vor derula cu respectarea în
totalitate a:

A. Prevederilor legislative na ionale din domeniul achiziţiilorpublice:ț
                     - Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice;
                    - H.G. nr.395/2016 Norme metodologice de aplicare

aprevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractului  de
achiziţiepublică/acordului-cadru  din  legea  nr.  98/2016
privindachizi iile publice.ț

B.  Manualului  de  achiziţii  beneficiari  publici,  versiunea  05  PNDR  2020,  publicat  pe
www.afir.info.ro. 

Executarea contractului de furnizare ce va fi încheiat  va începe după emiterea ordinului de
începere  de  către  autoritatea  contractantă,  comuna
HUDE TI.Ș

Plata se va face conform clauzelor contractuale, cu respectarea Instrucţiunilor de plăţi pentru
PNDR, respectiv a Anexei V din cadrul  contractului  de
finanţare, disponibile pe site-ul www.afir.info.ro.

Facturile,  ordinele  de  plata  i  documentele  aferente  decontării  cheltuielilor  vor  trebui  saș
respecte  cerintele  de  forma  si  continut  prevazute  in
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Instructiunile de plata PNDR, inclusiv legislaţia naţională
în vigoare.

3. MODALITATEA DE ATRIBUIRE

3.1.Determinarea şi justificarea valorii estimate

Conform dispoziţiilor  art.  9,  alin.(1)din LEGEA Nr.  98/2016 din  19  mai  2016 privind  achiziţiile
publice, autoritatea contractantă calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere valoarea
totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice eventuale
forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele achiziţiei.
Valoarea estimată a contractului  de achiziţie  publică trebuie să fie determinată înainte  de iniţierea
procedurii de atribuire a contractului respectiv. Această valoare trebuie să fie valabilă la momentul
iniţierii procedurii de atribuire.

Autoritatea   contractantă determină valoarea estimată având în vedere preturile ofertate pe piată în
domeniul  obiectului  contractului,  luând în considerare  valoarea  totală  de plată,  fără  TVA si  orice
eventuale forme de optiuni si prelungiri ale contractului. Pre urile  utilizate  sunt cele din baza proprieț
a proiectantului care utilizeaza aplicatia Win Doc Deviz, permanent actualizata cu preturi  rezultate in
urma licitatiilor  adjudicate. 

Valoarea estimata a achizitiei   este determinata in conformitate  cu  Devizul general al  proiectului
intocmit de proiectantul SC YDA PROIECT CONSULTING SRL si bugetul contractului de finantare
Anexa III , respectiv 44.981,40 lei fara TVA dupa cum urmeaza:

— Cap.4.5 Dotări= 44.981,40  lei fara TVA

3.2.Alegerea şi justificarea procedurii de atribuire

Autoritatea contractantă apreciază contractul ca având un grad de complexitate mica a ales procedura
de atribuire în functie de valoarea estimată la capitolul 3.1.
In  conformitate  cu  prevederile  art.  Art.  7.  alin.  (5)   din  Legea  nr.98/2016,  autoritatea
contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea
estimata a achizitiei, fara TVA, deste mai mica de 135.060 lei , respectiv lucrari, in cazul in care
valoarea estimata a achizitiei, fara tva, este mai mica de 450.200 lei .  

3.3 Alegerea şi justificarea criteriului de atribuire şi, după caz, a factorilor de evaluare utilizaţi

Atribuirea contractului ofertantului se va face prin aplicarea criteriului de atribuire „pretul cel mai
scazut” ofertantului a cărui ofertă a fost determinată ca fiind admisă. 
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In  cazul  in  care  preturile  sunt  egale,  autoritatea  contractanta  va  solicita  reofertarea,  in  vederea
departajarii.
Produsele ce fac obiectul prezentei procedurii de atribuire sunt piese de mobilier stradal sau pentru
piete, acestea fiind domeniul principal de activitate la foarte mul i operatori economici atât din judeţulț
Botoşani, cât i din alte judeţe din România, precum şi la nivel european. ș

Concuren a este mare i există suficientă expertiză între foarte mul i operatori economici pentru a seț ș ț
asigura un nivel calitativ suficient de ridicat produselor astfel încât acestea să corespundă cerin elor.ț
Din aceste considerente  vor fi necesare criterii de calificare specifice sau criterii de selec ie pentruț
departajarea operatorilor economici, iar atribuirea contractului revenind celui care va ob ine punctajulț
cel mai bun în urma aplicării criteriului de atribuire preţul cel mai scăzut.

In conditiile in care obiectul contractului il reprezinta strict furnizarea  a  unor banci  de parc, cosuri
pentru  gunoi  parc,  casute  rustice  din  lemn,  tarabe  acoperite  cu  copertina  conform fiselor  tehnice
intocmite  in cadrul carora a fost stabilit caracteristicele tehnice si nivelul de calitate, nu se impune
punctarea  altor  factori  de  atribuire   deoarece  autoritatea  contractanta    nu  asigura  obtinerea  unui
avantaj  real  /evident,  fiind  imposibila  verificarea  unor    angajamente  suplimentare  la  momentul
depunerii ofertei.
 

4. MODALITATEA DE ACHIZIŢIE

Autoritatea contractantă apreciază contractul ca având un grad de complexitate mica, existând totusi
riscul neîndeplinirii acestuia atunci când operatorii economici nu au experienţa necesară, forţa dată de
dotarea tehnică şi de încadrarea cu personal calificat.
Având  în  vedere  obiectul  contractului,  pentru  derularea  procedurii  de  atribuire  ce  urmează  a  fi
contractate, a fost aleasă ca si procedura de atribuire, cumpararea directa prin publicarea unui anunt de
participare .

Perioada minimă estimată de realizare a procedurii este de minim 08 zile conform următorului grafic:
- 3zile între data publicării anun ului de participare i data depunerii ofertelor de participareț ș ;
- 5 zile pentru evaluarea ofertelor, inclusiv a clarificărilor necesare si semnarii contractului de
achizitie publica;

La aceste termene se pot adăuga cele determinate de:
- prelungirea datei de depunere a ofertelor ca urmare a răspunsurilor la clarificările solicitate de
operatori;
- prelungirea perioadei de evaluare în cazul unui volum mare a ofertelor depuse;

Pentru eventualele solicitări de clarificări asupra documenta iei publicate pe site-ul Comuneiț
HUDE TI se va răspunde în cel mai scurt timp (Ș 24 ore de la  solicitarea scrisa transmisa prin
fax/email).
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 Riscul unei eventuale prelungiri a datei de depunere a ofertelor ca urmare clarificărilor va fi atent
gestionat, cu respectarea prevederilor legale.

Evaluarea ofertelor se va realiza cu rapiditate,  dar cu asigurarea unei clarită i  i eficien e sporită aț ș ț
verificărilor  documentelor  prezentate  de  ofertan i.  În  cazul  în  care  se  constată  necesitatea  uneiț
expertize suplimentare faţă de cea pe care o deţine comisia de evaluare în domeniul achiziţiilor publice
ori de natură tehnică,  financiară,  juridică şi/sau privind aspectele contractuale specifice,  autoritatea
contractantă  va desemna un expert  cooptat  care va avea rolul de a elabora rapoare de specialitate
destinate  să  faciliteze  comisiei  de  evaluare  adoptarea  deciziilor  în  cadrul  procesului  de  analiză  a
solicitărilor de participare/ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare, astfel încât procedura
să se desfăşoare conform calendarului propus.

5. CONTRACTUL

5.1.Tipul  contractului 

Prezenta procedură are ca scop atribuirea unui contract de furnizare. Contractul implică achizitia a
banci  parc- 32 buc.,  cosuri  pentru gunoi  -  8 buc,  banci  pliante  spectacol-  15 buc.,  scaune pliante
spectacol – 30 buc, complex de joaca tip Inglewood- 1 buc,. Leagane cu spatar inalt – 3 buc., casa
vacanta -1 buc., topogan mare- 1 buc, dotari aferente obiectivului de investitie “Amenajare parc în
comuna Hude ti, judeţul Botoşani”. ș

Termenul de livrare efectiv al produselor maxim: 30 zile calendaristice de la data emiterii ordinului de
livrare.
Garantia produselor livrate se va acorda o perioada de 12 luni, timp in care eventualele vicii ascunse
de executie si slaba calitate a materialelor puse in opera vor fi aduse la cunostinta furnizorului in
vederea remedierii cauzelor.

5.2.Modalitatea de implementare a contractului

Obiectivul  specific  al  proiectului “ Amenajare parc în comuna Hude ti,  judeţul  Botoşaniș
constă în:

       -         Nevoia de reabilitare a spatiilor verzi si plantate aflate în stare de degradare;
- Accesibilitatea redusă la unele dotari de recreere si agrement şi lipsa 
infrastructurii 
- Asigurarea conditiilor optime pentru organizarea si desfasurarea evenimentelor 
culturale;
- Insuficienta valorificare şi dezvoltare a potenţialului local;
- Nevoia de reabilitare şi amenajare a parcului Hudesti aflat într-o stare de 
degradare avansată;
- Starea în care se află parcul este considerată a fi neconformă cu standardele 
europene ce se impun;

Pag.7



R O M Â N I A
JUDEŢUL BOTOŞANI
COMUNA HUDE TIȘ

- Degradarea sau absenţa utilităţilor necesare (apă curentă, canalizare, energie 
electrică), lipsa grupurilor sanitare şi a facilitatilor necesare;
- Deficienţe ale infrastructurii şi in consecinta gradul scăzut de accesibilitate;
- Lipsa dotărilor necesare utilizării corespunzătoare a parcului.

Pentru aceasta se va elimina orice risc care ar putea conduce la neîndeplinirea  contractului. 

În prima etapa,  procedura de achiziţie va fi desfăşurată cu maximă atenţie astfel încât să fie selectat
operatorul economic care îndeplineşte toate condiţiile solicitate de către autoritatea contractantă.

Tot  in  acest  sens,  se  va solicita  constituirea  garantiei  de buna executie  a  contractului  de  catre
ofertant  in  scopul  asigurarii  autoritatii  contractante  de  indeplinirea  cantitativa,  calitativa  si  in
perioada convenita a contractului de achizitie publica. Garantia de buna executie se constituie in
termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica in cuantum de 10%
din valorea contractului fara TVA. Constituirea garantiei de buna executie se va realize conform
art.40 din HG 395/ 2016.

 Imediat după ce se va fi desemnat ofertantul câştigător şi se va semna contractul de furnizare, se va
emite ordinul de livrare. 
Produsele vor fi livrate Comunei HUDE TI in maxim 30 zile de la data emiterii ordinului de livrare,Ș
iar  transportul  acestora  la  adresa achizitorului  se face de catre  operatorul  economic,  pe cheltuiala
acestuia. Produsele trebuie sa fie noi, fabricate cu cel mult 12 luni anterior datei de livrare. Nu se
accepta second-hand .
 Produsele livrate vor fi insotite de urmatoare documente: 
-certificat de calitate, declaratie de conformitate pentru materiale 
-aviz de insotirea marfii
 -certificat de garantie pentru marfurile achizitionate
 

Receptia se va face la adresa de livrare. La receptie se vor intocmi:
- Proces verbal de primire- predare
- Proces verbal de receptie – si punerea in functiune/montaj 

5.3 Modalităţile de plată şi penalităţi

Autoritatea/entitatea contractantă, prin clauzele contractuale, stabile te instrumentele i modalitatea deș ș
plată i de garantare a plă ii, ce se aplică pe parcursul implementării respectivului contract, clauzele deș ț
consolidare a pre ului în condi iile infla iei i  devalorizării, precum i penalită ile aplicabile în cazulț ț ț ș ș ț
neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a obliga iilor contractuale, prin modelul de contract atasat. ț
Mecanismele  contractuale  vor  respecta  principiul  împăr irii  echitabile  a  drepturilor  i  obliga iilorț ș ț
păr ilor, dar în acela i timp cu respectarea prevederilor legale.ț ș
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Deoarece contractul presupune furnizarea de produse pentru realizarea obiectivului la obiectivul de
investitie  " Amenajare parc în comuna Hude ti, judeţul Botoşani ",ș  mecanismul de plată va fi
următorul:

 produsele vor fi livrate Comunei HUDE TI in maxim 30 zile de la data emiterii ordinuluiȘ
de  livrare,  iar  transportul  acestora  la  adresa  achizitorului  se  face  de  catre  operatorul
economic, pe cheltuiala acestuia.

            Receptia se va face la adresa de livrare. La receptie se vor intocmi:
o Proces verbal de primire- predare

o Proces verbal de receptie – si punerea in functiune/ montaj

 în baza proceselor verbale de predare-primire si de receptie intocmite, se va emite factura
fiscala,  iar plata se va face în maxim 30 zile de la primirea documentelor în forma agreată,

Penalită ile sunt stabilite propor ional cu efectele pe care le pot produce situa iile de neîndeplinire sauț ț ț
îndeplinire defectuoasă a obliga iilor păr ilor, prin raportare la prevederile în vigoare la nivel na ional.ț ț ț

6.Modul de prezentare a ofertei 

Etapa I . Oferta va fi depusa in plic inchis pana la data de 17.05.2021 ora 12:00, la sediul 
Primariei Comunei HUDE TI din Comuna HUDE TI, sat HUDE TI, jud. Botosani- Birou Ș Ș Ș
achizitii publice. Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea financiara si propunerea tehnica care 
trebuie sa respecte in totalitate prevederile caietului de sarcini si sa reflecte asumarea 
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. 

Se vor depune urmatoarele documente: 
1 . Scrisoare de inaintare oferta ( Formular nr.1)
2.   Formularul de oferta (Formular nr.2).
3. Certificat emis de oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial 

(original san copie conform cu originalul) valabil la data depunerii ofertei.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din Legea nr.98/201ó 

(Formular nr.3)

5. Declaratie privind neincadrarea in stuatiile prevazute la art.165 si 167 din Legea 
nr.98/2016  (Formular nr.4)

6. Declaratie privind neincadrarea in stuatiile prevazute la art.59 si 60 din Legea nr.98/2016 
(Formular nr.5)

7. Conform prevederilor Art.51 din Legea 98/2016 se va prezenta o Declaratie pe propria 
raspundere ca la elaborarea ofertei s-a tinut cont de obligatiile relevante in domeniul 
mediului, social si al relatiilor de munca (Formular nr.6).

8. Împuternicire (Formular_7)
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9. Acord de asociere (Formular 8)- daca este cazul
         Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia 
sa o subcontracteze (Formular nr.8)- daca este cazul

Propunerea  financiara  va  fi  prezentata  conform Formularului  nr.  2.  Lipsa  formularului  de  oferta
reprezinta lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract. 
Propunerea financiara se va prezenta in lei. Propunerea financiara va contine: (a) Formularul de oferta
si anexa.

Etapa II .  Ofertantul  trebuie  sa  fie  in  mod obligatoriu  inscris  in  SEAP. Ofertantul  desemnat
castigator va posta in catalogul  de produse/servicii/lucrari  din Sistemul Electronic de Achizitie
Publica  (SEAP)  urmatoarele:  Denumire:  " Amenajare  parc  în  comuna  Hude ti,  judeţulș
Botoşani” "; cod CPV principal  39172000-8  Unitate masura: 1 buc.; Pret catalog: se posteaza
pretul total ofertat fara TVA; Oferta trebuie sa respecte in totalitate conditiile prevazute in caietul
de sarcini; Conditii de livrare: se posteaza "In conformitate cu prevederile contractuale"; Conditii
de plata: se posteaza "Plata se va efectua prin virament, cu ordin de plata”. Achizitia directa se va
finaliza in SEAP. In urma finalizarii achizitiei directe se va incheia un contract de furnizare.

Astfel, valoarea estimată fără TVA alocată dotărilor din cadrul proiectului “ Amenajare
parc în comuna Hude ti, judeţul Botoşani”  ș este de 44.981,40  lei fără TVA,  din care valoare
neeligibila  44.981,40 lei  conform devizului  general al investi iei  si a bugetului proiectului,  prinț
cumularea următoarelor capitole si subcapitole:

Cap 4.5 Dotări: 44.981,40  lei, fara TVA.

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi 
disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de furnizare cu incadrarea in valoarea 
estimată.

Ofertan ii vor ataşa în oferta financiară un tabel cu defalcarea valorilor ofertate astfel:ț

Nr.
Crt

.

Denumire Utilaj/
Echipament

U.M. Preț
unitar la
destina iaț

finală

(lei fără TVA)

Cantitatea
totală a

contractului de
achizi ieț
publică

(lei fără TVA)

Valoarea totală
a utilajelor/

echipamentelor

(lei fără TVA)

(3x4)

0 1 2 3 4 5

1 Banci parc buc 32
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2 Co uri pentru gunoi ș buc 8

3
Banci pliante 
spectacol

buc 15

4
Scaune pliante 
spectacol 

buc 30

5
Complex de joaca tip
Inglewood

buc 1

6
Leagane cu spatar 
inalt 

buc 3

7 Casa vacanta buc 1

8 Topogan mare buc 1

TOTAL fara TVA

TVA

TOTAL cu TVA

          Intocmit,
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