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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

 

 COMUNA ŞOTÂNGA în calitate de autoritate contractantă , vă invită să participaţi la achiziţia 

directă de atribuire a contractului de concesionare a ,, Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

capturaţi de pe raza comunei Şotânga, judeţ Dâmboviţa”. 

 

1. Obiectul achiziţiei: ,,Delegarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stâpân, capturaţi de pe raza 

comunei Şotânga prin concesionare” 

2. Cod cpv – 85200000-1 Servicii veterinare ( Rev.2) 

3. Descrierea serviciilor se regăseşte în Caietul de Sarcini, Anexa nr. 3, anexă la prezenta invitaţie. 

4. Valoarea totală estimată a achiziţiei este 270.000 lei, fără TVA. 

5. Sursa de finanţare: Bugetul Local 

6. Limba de redactare a ofertei: limba română 

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limită de depunere a acestora.  

8. Criteriul de atribuire al contractului : Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, 

conform Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, cu următorii factori de evaluare: 

- tarife propuse  - 70 puncte 

- redeventa serviciilor  - 10 puncte 

- structura organizatorica a ofertantului – 10 puncte 

- dotarea cu mijloace de transport  - 10 puncte. 

Preţul ofertei este ferm şi va fi exprimat în lei, fără TVA. 

9. Durata contractului: 5 ani . 

10. Garanţia de participare: 100 lei. Garanţia de participare se va constitui în numerar sau cu ordin de 

plată în contul RO74TREZ2715006XXX000257, deschis la Trezoreria Târgovişte, CIF 4344570, până la 

termenul limită de depunere a acestora.  

11. Modul de prezentare a ofertei: 

Oferta se va încărca în SEAP sub denumirea ,,Delegarea Serviciului de gestionare a câinilor fără 

stâpân, capturaţi de pe raza comunei Şotânga prin concesionare” , cu preţul total ofertat/an. 

În descriere se va menţiona că vor fi respectate toate cerinţele Caietului de sarcini şi anexele acestuia,  

iar preţurile se vor detalia, conform Centralizator de preţuri.  

Oferta completă, într-un exemplar, trebuie depusă şi în plic închis,  la solicitarea Comunei Şotânga, 

numai de către ofertantul care a prezentat oferta cea mai avantajoasă conform Anexana nr. 1 la Caietul 

de sarcini.  

Adresa la care se depune oferta: strada Constantin Brâncoveanu nr. 373, comuna Şotânga, judeţ 

Dâmboviţa- Compartiment resurse umane , relaţii cu publicul şi arhivă, de Luni - Joi 08:00- 16:00, 

respectiv Vineri 08:00-14:00. 
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Ofertantul are obligaţia de a îndosaria şi numerota fiecare pagină ofertei, precum şi de a anexa un opis 

al documentelor prezentate în ofertă.  

Pe plic se va menţiona: 

- Denumirea ofertantului şi adresa acestuia; 

- Denumire achiziţie : ,, Delegarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stâpân, capturaţi de pe raza 

comunei Şotânga prin concesionare”. 

Oferta va fi înaintată Comunei Şotânga cu Scrisoare de înaintare – Formular F5. 

- Achiziţia directă va fi finalizată prin SEAP, astfel că în urma finalizării procedurii, ofertantul 

desemnat câştigător va încărca în SEAP oferta cu preţul total ofertat. În descriere se va menţiona că vor 

fi respectate toate cerinţele caietului de sarcini. 

12. Termen limită pentru depunerea ofertei în SEAP :  09.01.2023, orele 12:00.  

13. Informaţii suplimentare  

Comisia de evaluare va selecta dintre ofertele încărcate în Catalogul electronic oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic, conform Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini, aceasta fiind 

declarată câştigătoare numai după verificarea documentelor solicitate în prezenta invitaţie şi în Caietul 

de sarcini.  

Caietul de sarcini, modelul de contract, formularele , precum şi eventualele răspunsuri la clărificări pot 

fi descărcate de pe site-ul primăriei comunei Şotânga https://sotanga.ro/, Informaţii de interes public -

secţiunea Anunţuri. 

Ofertantul va informa autoritatea contractantă, printr-un mail transmis la adresa sotanga@cjd.ro, 

despre faptul că a publicat în Catalogul electronic oferta pentru serviciul solicitat. Nerespectarea 

denumirii sau a codului CPV, înscrise în SEAP- Catalogul electronic, aşa cum au fost solicitate, poate 

duce la imposibilitatea identificării de către autoritatea contractantă a aofertelor postate. 

Informaţii suplimentare se pot obţine de la : 

- telefon:  0245.229.207 ( compartiment cheltuieli, administrare patrimoniu, achiziţii publice, contractare 

şi investiţii  

- Email : sotanga@cjd.ro. 

 

                                                              Primar, 

    Ec. Stroe Constantin 

 

 

 

 

 

 

Întocmit Funcţia publică Semnatură Data Nr. ex.  

Iancu Roxana Iancu Responsabil 

achiziţii publice 
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