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COMUNA CORNU
JUDEŢUL PRAHOVA
Tel. 0244/367.461, Fax: 0244/367.402
e-mail: primariacornu@gmail.com

Către,
TOȚI OPERATORII ECONOMICI
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
pentru încheierea unui contract de lucrări prin achiziție directă:
”Intervenţii canalizare comuna Cornu, strada Sinăii”
Primaria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuție lucrări,
prin achiziție directă si care are drept obiect ”Intervenţii canalizare comuna Cornu, strada
Sinăii”.
Astfel, date fiind prevederile:

art. 7, alin.(5) din Lg.nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare, ”Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in
cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 132.519 lei, respectiv
lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 441.730 lei”
-art.43-46 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
Având în vedere:
-regula generală definită de art. 17 alin. (1) și (2) al HG 395/2016 în cazul achiziţiilor clasice.
(1) Autoritatea contractantă alege modalitatea de achiziţie în funcţie de următoarele aspecte:
a) valoarea estimată a tuturor achiziţiilor cu acelaşi obiect sau destinate utilizării identice ori
similare, ori care se adresează operatorilor economici ce desfăşoară constant activităţi într-o
piaţă de profil relevantă, pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în cursul
unui an bugetar;
b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit;
c) îndeplinirea condiţiilor specifice de aplicare a anumitor modalităţi de atribuire.
(2) În aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, autoritatea contractantă are obligaţia ca, la alegerea
modalităţii în care se va derula procesul de atribuire a contractului de achiziţie publică, să se
raporteze la valoarea estimată cumulată a produselor, serviciilor şi lucrărilor care sunt
considerate similare în condiţiile de la alin. (1) lit. a).
autoritatea contractantă constată că se aplică achiziția directă, în vederea contractării acestor
lucrari, respectiv ”Intervenţii canalizare comuna Cornu, strada Sinăii”, ținând cont și de
faptul că este prima achiziție destinată utilizării identice ori similare derulată în anul 2017.

Valoarea estimată a contractului calculată conform regulilor prevăzute în Paragraful III din
Lg.nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, avand
in vedere valoarea totala de plata, fara TVA, estimata de autoritatea contractanta, luand in
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considerare orice eventuale forme de optiuni si prelungiri ale contractului mentionate in
mod explicit in documentele achizitiei, ridicându-se la suma de 435.990 lei .

Valoarea estimată a contractului a fost stabilită, pe categorii de cheltuieli necesare execuţiei
investiţiei conform proiectului tehnic ataşat prezentei şi calculată conform indicatorilor
din bugetul indicativ şi devizul financiar aferent Capitolului 4-Cheltuieli pentru investiţia
de bază şi Capitolului 5 –Alte cheltuieli.
Fată de cele arătate mai sus vă invităm să participaţi la achiziția directă, în scopul contractării
lucrărilor mai sus mentionate, având în vedere următoarele:

a) adresa la care se vor depune ofertele: sediul autoritatii contractante sau email:primariacornu@gmail.com ;
b) data si ora lansării achiziției directe: 17.03.2017, ora 10.00;
c) limba/limbile în care se va derula achiziția: limba română;

d) documentele necesare a fi prezentate si care stau la baza atribuirii contractului de lucrări,
care se constituie ca oferta dvs. pentru lucrările mai sus mentionate si pe care trebuie să le
prezentati la data si ora lansarii achiziției directe, sunt detaliate în documentația de
atribuire anexată.

Anexăm prezentei invitaţii, documentația de atribuire care constă în:
-fișa de date,

-piese scrise, piese desenate,

-formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei, inclusiv modelul de contract.
Primarul comunei Cornu,

Director executiv,

Cornel NANU

Daniela CHIȚU
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