
 

 

 

 
 
 

      Nr. 5940/27.01.2022 
 

In atenţia operatorilor economici interesaţi, 

 

SCRISOARE DE INTENŢIE ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

 

 

I. Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL ONEŞTI, cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 17, jud.Bacău, Cod 

601032, telefon 0234.324243, fax 0234.313911/0234.312502, intenţionează sa achizitioneze prin “cumparare directa” 

piese si accesorii auto  , în conformitate cu prevederile art. 7, alineat 5 din Legea 98/2016 - privind achiziţiile publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare si Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

II. Obiectul achiziţiei: produse ce constau in piese si accesorii auto pentru autoturism din dotare model 
Dacia Dokker, serie sasiu UU10SDN4554026583 

 

Nr. Crt. DENUMIRE MATERIAL UM CANT 

1 Ulei pentru motorizare plus DPF diesel 5w30/1L echivalent Dacia L 1 x 1L 

2 Ulei pentru motorizare plus DPF diesel 5w30/4L echivalent Dacia L 1x 4L 

3 Filtru ulei K9K BUC 1 

4 Element filtrare aer K9K-H4B-B4D BUC 1 

5 Filtru de motorina BUC 1 

6 Filtru habitaclu BUC 1 

7 Kit antrenare distributie BUC 1 

8 Colectie accesorii BUC 1 

9 Pompa apa BUC 1 

10 Lichid racire echivalent Glaceol RX Type D L 3 x 1L 

11 Apa distilata L 1 

12 Mastic realizare garnituri echivalent Kent 34339/ max.200 ml BUC 1 

13 Garnitura D16 BUC 1 

14 Solutie curatat frana echivalent Forch/ max.500 ml BUC 1 

15 Amortizor BUC 2 

16 Colectie amortizor fata BUC 2 

Descrierea care indica o anumita origine, sursa, productie, un produs special, o marca de fabricatie sau de 

comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sau o autorizatie sunt mentionate doar pentru 

identificarea cu usurinta a tipului de produs dorit si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor 

operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea „sau 

echivalent”       

 

III. Valoarea estimată: 3.238,04 lei fara TVA 
Modalitatea de plată: maximum 30 zile de la primirea facturii, insotita de procesul verbal de receptie 

cantitativa si calitativa a produselor, fara obiectiuni. Produsele lipsa si/sau cele care nu indeplinesc cerintele 
prezentului anunt vor fi considerate neconforme si vor fi inlocuite sau completate de furnizor in maximum 2 zile 
lucratoare de la data receptiei fara cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului. In cazul in care cel clasat pe primul 
loc nu poate furniza produsele ofertate in urma prezentului anunt, se va trece la operatorul economic clasat pe locul 
urmator. 

 
IV. Achiziţia se finalizează prin: comanda ferma  

   V. Durata de furnizare produse: maximum 3 zile lucratoare de la data emiterii comenzii ferme. Produsele se 

vor livra o singura data. Achizitia se finalizeaza prin comanda ferma in SEAP. 

          VI. Locul şi condiţii de furnizare a produselor:  Primaria Municipiul Onesti, Bulevardul Oituz nr. 17, Directia 

administrativa 
 

 VII. Documentatia achizitiei publice contine: Scrisoare de intentie achizitie directa, modele de formulare. 
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Cerintele din prezenta sunt minimale. 
Ofertantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in conformitate cu necesitatea 

autoritatii contractante, stabilita in documentatia achizitiei publice. 
Furnizorul este raspunzator de calitatea produselor la data receptiei. 

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative. 
 

VIII. Informaţii juridice, economice, financiare şi tehnice 

Cadrul legal: 
1. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 
2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 

publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice aprobate prin Hotararea Guvernului 
nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Prezenta enumerare nu are caracter limitativ. 
 
Limba de redactare a ofertei: limba romana 
Sursa de finanţare: bugetul local  
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la termenul limita de primire oferte 

 
IX. Modul de elaborare şi de prezentare a ofertei, formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu 

transmiterea ofertei 

Oferta transmisa autorităţii contractante va cuprinde documente prin care candidatul face dovada 
indeplinirii urmatoarelor cerinte stabilite de autoritatea contractanta: 

Oferta transmisa autorităţii contractante va contine obligatoriu urmatoarele: 
 Documentele de calificare  
 Propunere tehnica 
 Oferta financiara 

 
A) Criterii de calificare: 

 
Cerinta nr. 1 - Ofertantii vor prezenta Împuternicire scrisa, Formular 1 din sectiunea modele de formulare, prin care 

semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze ofertantul în procesul achizitiei publice - semnata (in cazul in care este 
altul decat reprezentantul legal al ofertantului).  
Cerinta nr. 2 – Ofertantii  vor prezenta Formularul 2 din sectiunea modele de formulare - DECLARATIE privind 

denumirea şi datele de identificare  ale ofertantului prin care se vor comunica datele de identificare ale societăţii 
(număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum şi datele de contact (adresă, telefon, email, etc) ale persoanei 

desemnate să implice societatea în relaţiile cu Primaria Municipiului Oneşti. 
Cerinta nr. 3 - Ofertantii vor prezenta Formularul GDPR – Formularul 3 din sectiunea modele de formulare – 

semnat. 
Cerinta nr. 4 – Ofertantii vor prezenta Formular 4 si Anexa din sectiunea modele de formulare semnate (declaratie 
privind evitarea conflictului de interese) 

 
B) Propunere tehnica: 

Cerinta – Formularul intitulat Propunere tehnica – Formular 5 din sectiunea modele de formulare, prin care 

ofertantul, respecta cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta. Propunerea tehnica va fi elaborata de catre 
ofertanti in asa fel incat sa permita cu usurinta verificarea corespondentei cerintelor minime solicitate. 

 C) Oferta financiara: 

Cerinta - Formularul de Oferta si Anexa din sectiunea modele de formulare.- Formular 6 si Anexa. Preţul  ofertei va fi 

exprimat in lei fara TVA pentru intregul pachet de produse prevazute in documentatia achizitiei publice. Pretul va 

rămâne neschimbat pe toatã durata de valabilitate a ofertei, inclusiv perioada de livrare a produselor şi va include 

cheltuielile de transport la adresa indicata de achizitor. Produsele vor fi ambalate in mod corespunzator astfel 

incat sa se asigure integritatea lor pe tot parcursul transportului, pana la receptie şi se va livra o singurã datã. 

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului pe toata 

perioada de valabilitate. Modul de prezentare a propunerii financiare este obligatoriu si trebuie sa conţină 

toate documentele solicitate, intregul necesar de produse si in forma solicitata. 

 
NOTĂ:   Oferta t rebuie sã îndepl inească toate  cerinţe le obl igatori i  prevăzute în  prezentul  
anunţ pentru  a nu f i  respinsã .  OFERTELE CARE NU CONTIN TOT NECESARUL DE PRODUSE SOLICITAT DE 

AUTORITATEA CONTRACTANTA, RESPECTAND CANTITATEA SI CARACTERISTICILE TEHNICE ALE PRODUSELOR, VOR FI 

RESPINSE. 

 
X. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut  

In cazul în care douã sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi pret total ofertat 
minim, atunci  în vederea  desemnării ofertantului câştigător, se va solicita, în scris, respectivilor ofertanţi, pentru 
departajare, o nouã ofertã de preţ. Se va oferta tot necesarul de produse solicitat şi se va livra o singurã datã. Preţul 
total al lotului va include şi cheltuielile de transport, precum şi a operaţiunilor de descărcare-manipulare, în vederea 
predării acestora, persoanei desemnate pentru primirea lor. 
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XI. Modul de accesare a documentatiei de atribuire 

Intreaga documentatie a achizitiei publice, formata din scrisoare de intentie de achizitie directa, modele de 
formulare precum si alte informatii suplimetare, pot fi accesate site-ul www.onesti.ro la secţiunea Informaţii publice de 
interes public - Achiziţii publice prin link-ul http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice  

Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire prin intermediul adresei de e-mail: 
cumpararidirecte@onesti.ro pana cel tarziu cu 24 de ore inainte de data limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile 
la eventualele solicitari de clarificari se vor posta pe site www.onesti.ro la sectiunea Informatii de interes public - 
Achizitii publice prin accesarea http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice.   

Pentru detalii apelati la telefon: 0234/324243 int.214 – Serviciul Achizitii Publice. 
 
Data limită pentru depunere a ofertei  01.02.2022 ora 11

00
.
 

Formalităţi ce trebuie îndeplinite în legătură cu transmiterea ofertei: 

Ofertele se vor transmite panã la data limită stabilitã, prin : 

 e-mail la adresa oferte@onesti.ro,  

 depunere la postã sau depuse direct la Registraturã - sediul Primăriei Oneşti, B-dul Oituz nr.17, 
Oneşti, jud. Bacău. Program Registratura: 07

30
-16

00
 luni -joi, 07

30
-13

30
 vineri 

 incarcare in catalogul electronic SEAP cu denumirea  piese si accesorii auto pentru autoturism 
Dacia Dokker – Mun. Onesti 

In situatia in care operatorul economic opteaza pentru transmiterea ofertei prin depunere la postã sau depuse 
direct la Registraturã, atunci documentele ofertei, semnate in original, vor fi introduse intr-un plic/colet exterior, inchis 
corespunzator si netransparent, pe care se vor scrie urmatoarele: 

1.- denumirea si adresa achizitorului (Primaria Municipiului Onesti, B-dul Oituz, Nr.17, Onesti, judetul 
Bacau),  

2.- In  a tenţ ia  Serv ic iu lu i  Achizi ţ i i  Publ ice,  denumirea achizitiei:  piese si accesorii auto pentru 

autoturism Dacia Dokker – Mun. Onesti şi mentiunea  “A nu se deschide inainte de data  01.02.2022 ora 11
00

” 
 

Ofertele depuse dupã termenul limitã se considerã intarziate si vor fi respinse. 

In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuzã conditiile de cumparare 
directa din SEAP, sau refuza confirmarea comenzii ferme transmisa prin orice alt mijloc de comunicare, va fi selectat 
operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare.  

In cazul in care ofertantul declarat câştigãtor are cont in SEAP, autoritatea contractanta va finaliza achizitia in 

Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari existent in SEAP.   

 
NOTĂ: Pentru ca oferta sa fie conformă si admisibilă trebuie sa îndeplinească toate cerinţele obligatorii 

prevăzute în prezentul anunţ.  

În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dvs. pentru prestarea serviciilor. 
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http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:cumpararidirecte@onesti.ro
http://www.onesti.ro/
http://www.onesti.ro/index.php/achizitii-publice
mailto:oferte@onesti.ro

