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Beneficiar:
Comuna Paulesti, judetulSatu Mare

Contractul supus achizitiei publice:

Servicii de proiectare faza PT + DE, DMA, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari la obiectivul:
,,Modernizare strada Daliei in comuna Paulesti, judetul Satu Mare"

CERERE DE OFERTE

Comuna Paulestisolicita potentialilor ofertantioferte de pretpentru contractulde Serviciide proiectare tazaPl + DE, DAAA, asistenta
tehnica din partea proiectantuluisi executie de lucrari la obiectivul: ,,Modernizare strada Daliei in comuna Paulesti, judetul Satu
Mare" in vederea atribuirii directe a contractului,

ln acest sens solicitam potentialilor ofertanti ca dupa analizarea documentatiei anexate sa prezinte oferta pana cel tarziu in daia de
02.05.2022 inclusiv, cu un termen de valabilitate al acesteia de minim 30 de zile si un termen de executie al contraciului (proiectare si

executie) care nu poate depasi 4 luni, din care '1 luna servicii de proiectare si 3 luni execuiie lucrari.

Oferta va cuprinde urmatoarele:
- certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte faptul ca ofertantul detine codul CAEN necesar executarii lucrarilor,
- propunerea tehnica intocmita conform cerintelor caietului de sarcini atasat,
- propunerea flnanciara: formularul de oferta, lista de preturi completata conform formularului atasat.

Valoarea estimata a contractului este de 409.000 lei fara TVA, din care 400,000 executie lucrari si 9.000 servicii de proiectare si asistenta
tehnica, valoare care nu poate fl depasita decatsub sanctiunea respingerii ofertei ca inadmisibila.

Criteriulde atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.
Perioada de garantie este de 36 de luni.

Eventualele modificari ale cantitatilor rezultate in urma intocmirii Proiectului Tehnic vor fi acceptabile in masura in care acestea nu sunt
substantiale si se incadreaza in pretul initial ofertat.

Ofertele se pot transmite prin urmatoarele modalitati: sediul autoritatii contractante: Paulesti, sk. Principala, nr, 83, jud Satu Mare sau e-
mail : implementareproiecte@pau lestism. ro.
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