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Către, 

toți operatorii economici interesați 

 

Pentru perfectarea unor viitoare relaţii contractuale, între entitățile noastre, vă rugăm să ne transmiteţi, 

până la data de 19.07.2019 ora 11.00, oferta dumneavoastră pentru achiziția directă de ”Servicii de 

eliberare a certificatului de performanță energetică”, conform informațiilor detaliate în documentația de 

atribuire anexată. 

Serviciile ce se intenționează a se achiziționa sunt necesare la recepția la terminarea lucrărilor pentru a 

se evidenția creșterea performanței energetice a construcției în urma efecturării lucrărilor de reabilitare. 

Oferta va fi compusă din: 

• documente de calificare ce vor cuprinde, cel puțin următoarele documente și informații: 

➢ Formularele 1-6, anexate prezentei invitații; 

➢ Certificat constatator emis de ONRC, valabil la data limită de 

depunere a ofertei. 

 Ofertanții vor completa și depune, obligatoriu, documentele mai sus menționate, conform modelelor 

atașate de autoritatea contractantă. 

 În cazul în care nu se va depune unul sau mai multe documentele de calificare, oferta va fi respinsă ca 

fiind inacceptabilă și nu vor fi solicitate clarificări de completare a documentelor lipsă. Comisia de evaluare 

poate solicita doar clarificări și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea 

fiecărei oferte. 

 

• propunere tehnică ce va cuprinde, cel puțin următoarele documente și informații: 

➢ o detaliere cât mai exactă a serviciilor ofertate, în concordanţă cu 

solicitările din Caietul de Sarcini anexat; 

➢ documentele prin care se demonstrează calificarea personalului, 

conform cu solicitările autorității contractante din Caietul de sarcini; 

➢ acceptarea termenului/termenelor de prestare a serviciului, impus de 

autoritatea contractantă. 

 

Notă! - Propunerea tehnică trebuie să conțină, obligatoriu, referințe la toate cerințele minime impuse 

prin prezenta Invitație de participare și prin Caietul de Sarcini, anexat. 

Vor fi respinse ofertele care nu cuprind cel puțin informațiile solicitate de autoritatea contractantă prin 

prezenta Invitație de participare și prin Caietul de Sarcini. Comisia de evaluare poate solicita doar 

clarificări și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte. 
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• propunere financiară ce va cuprinde, cel puțin următoarele documente și informații: 

➢ prețurile unitare și prețul total al ofertei, cu și fără T.V.A.; 

➢ acceptarea modalităţii de plată prevăzută în modelul de contract 

anexat; 

➢ acceptarea perioadei de valabilitate a ofertei  - cel puțin 120 de zile de 

la data limită de depunere a ofertei. 

 

Notă! - La întocmirea propunerii financiare se va respecta, obligatoriu, modelul de propunere financiară 

anexat - Formularul nr. 7. 

 

➢ Criteriul de atribuire este ”prețul cel mai scăzut/serviciu”. 

 

Alte date și informații: 

➢ solicitarea eventualelor clarificări, transmiterea ofertelor, și/sau a altor documente se va efectua prin e-mail 

la adresa grigore.marcel@isudb.ro și ; 

➢ adresa de contact: I.S.U. Basarab I Dâmbovița, Șoseaua Găești, nr. 9, Târgoviște, jud. Dâmbovița; 

➢ astfel, pentru a putea primi eventuale clarificări, solicitări de completare și/sau modificare a documentației 

inițiale, ofertanții care intenționează să depună ofertă vor transmite, în prealabil, autorității contractante o 

scrisoare de intenție în care vor specifica și modalitatea în care pot primi eventuale documente; 

➢ clarificările, solicitările de completare și/sau modificare a documentației inițiale, de orice natură, pot fi 

solicitate autorității contractante, cu cel mult 48 de ore înainte de termenul limtă de depunere a ofertelor; 

➢ Deschiderea și evaluarea ofertelor se va efectua în data de 19.07.2019 începând cu ora 11.00, la sediul 

I.S.U. BASARAB I DÂMBOVIȚA de către o comisie special desemnată; 

➢ După stabilirea ofertei câştigătoare vi se va comunica, în scris, rezultatul achiziției; 

➢ Tranzacția electronică în catalogul S.E.A.P. se va efectua numai cu ofertantul caştigător; 

➢ Nu se acceptă oferte alternative. 

 

Documentatia aferentă achiziţiei se poate descarca în format electronic și de pe adresa de web 

https://www.isudb.ro/index.php?pagina=achizitii_publice. 

Anexe: 

• Formulare calificare 1- 6; 

• Formular propunere financiară nr. 7; 

• Caietul de sarcini și anexele acestuia. 

 

 

  Cu deosebită stimă, 

INSEPCTOR ȘEF 

                  Colonel 

Mihăiță PĂUN 
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