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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară: 5. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Obiectiv specific: OS 2, PI(vi) strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii 

Titlul proiectului: Servicii integrate pentru o comunitate dezvoltata 

Contract POCU: 130276 

Beneficiar: Comuna Catane  
Nr. 288/21.03.2023 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

pentru achiziția de Servicii de asistență și reprezentare juridică 

În vederea achiziționării de Servicii de asistență și reprezentare juridică  în cadrul proiectului 

"Servicii integrate pentru o comunitate dezvoltata”, proiect finanțat din Programul Operațional 

Capital Uman, cod SMIS 2014+:130276, respectiv pentru încheierea unui contract de prestări servicii, 

Comuna Catane vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 29.03.2023, conform 

prezentei documentații de atribuire anexate.  

Cod cpv 80532000-2 - 79110000-8 - Servicii de consultanță si de reprezentare juridica; 

Obiectul contractului: Servicii de asistență și reprezentare juridică 

Descrierea serviciilor: Servicii de asistență și reprezentare juridică (conform anexei nr. 1 – 

Termeni de referință – Servicii de asistență și reprezentare juridică) 

Sursa de finanțare a contractului de Servicii de asistență și reprezentare juridică care 

urmează a fi atribuit: FSE/POCU 2014-2020 , contract 130276, titlu proiect „Servicii integrate pentru 

o comunitate dezvoltata”, beneficiar Comuna Catane. 

Limba de redare a ofertei : română 

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data limită de depunere a acestora. 

Prețul ofertei este ferm și va fi exprimat în lei, fără TVA. 

Criteriu de atribuire al contractului: prețul cel mai scăzut. 

Valoarea maximă totală estimată a achiziției este de 90.339,15 lei fără TVA, respectiv 107.503,59 lei 

cu TVA. 

Termen de prestare: Durata contractului este de la data semnării acestuia de către ambele 

părți până la 10.12.2023.  

Ofertanții vor transmite ofertele pe e-mail la adresa: pocucise@gmail.com ori în format letric 
la sediul Comunei Catane (Consiliului Local al Comunei Catane) din Strada principala, nr. 208, Județ: 
Dolj, Cod postal: 207431, până la data de 29.03.2023, ora 16.00. Orice ofertă primită pe alte căi de 
comunicare (telefon/fax/e-mail) are doar caracter informativ. 

Achizitorul are deplina libertate în a selecta oferta câștigătoare, fără a fi obligat să anunțe 
acest lucru celorlalți participanți. Achiziția directă nefiind o procedură propriu-zis, nu sunt aplicabile 
prevederile privind rezolvarea contestațiilor de către CNSC. Condiții de furnizare și condiții de plată - 
conform draftului de contract atașat , contract pe care operatorul economic va trebui să și-l asume, 



 
prin semnarea pe fiecare pagină a draftului de contract de către reprezentantul legal al ofertantului 
și trebuie să prezinte îndeplinirea tuturor cerințelor minime din cadrul documentației atașate.       

Propunerea tehnică va cuprinde toate cerințele solicitate de autoritatea contractantă prin 
Specificațiile tehnice. Operatorul economic este obligat să prezinte Certificatul de înregistrare fiscală/ 
Certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului/Statut, din care trebuie 
să rezulte că ofertantul  poate desfășura activități de natura celor solicitate prin specificațiile tehnice 
– în copie. 

Pretul ofertei va fi exprimat ferm, în lei, neputând fi modificat sau ajustat .  

Autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică, în baza criteriul ,,Prețul cel 
mai scăzut'' , in baza art. 187, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 98/2016. Clasamentul operatorilor 
economici participanți la procedură, se va realiza pe baza prețului total al ofertei. Pe primul loc se va 
situa ofertantul cu cel mai mic preț total ofertă și care îndeplinește toate cerințele tehnice și de 
calificare. În cazul în care două sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc, cu aceeași valoare a 
ofertei, atunci în vederea desemnării realizării achiziției publice, se va solicita, în scris, numai acelor 
ofertanți, pentru departajare, să depună o nouă propunere financiară într-un termen solicitat. Acești 
ofertanți vor depune o nouă ofertă financiară pe email autorității contractante, după caz. După 
reofertarea prețului, va fi declarat câștigător ofertantul a cărei nouă propunere financiară are 
valoarea cea mai mică. 

 
      Documentele ofertei sunt:  

- Formulare solicitate anexate - declarații privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167, 59-
60 din L98/2016; 

- Formularul de preț si Anexa nr. 1 - Specificații Tehnice Minime și detaliere preț; 

- Scrisoare de înaintare;  

- Model de contract asumat.  

Formularele și modelul de contract pot fi descărcate de pe site-ul http://primaria-catane.ro/, 
iar eventualele solicitări de clarificări sau răspunsurile la solicitările de clarificări vor primite și 
transmise pe/de pe email-ul pocucisec@gmail.com.  

Vă mulțumim pentru colaborare! 

 

Manager proiect                                          PRIMAR - COMUNA CATANE, 

PĂPUȘOIU SABIN         Mărgărit Gheorghe 
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