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INVITAŢIE LA NEGOCIERE 

 

CĂTRE TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI 

 

 

Prin prezenta vă invităm în data de  20.04.2021, la sediul Primăriei Municipiului Arad, camera 13, în vederea 

desfăşurării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, având ca scop încheierea unui 

Acord-cadru pentru furnizare de produse  pentru dotarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 (Frigidere, 

dozatoare de apă și cuiere)  

Operatorii economici interesați vor prezenta oferte care vor respecta documentația de atribuire a 

acordului cadru mai sus menționat. 

 

      În vederea îndeplinirii condiţiilor de negociere, veţi prezenta următoarele documente: 

     -    DUAE 

     -   Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea 98/2016 

- Având în vedere caracterul de extremă urgență, pentru evaluarea operativă a îndeplinirii cerințelor de 

calificare, se solicită prezentarea documentelor justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin 

completarea DUAE împreună cu oferta. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul 

judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 

economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum 

rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire 

la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidate (buget local și de stat), la momentul 

prezentarii; 

- Oferta financiară exprimată în lei, cu si fără TVA, prezentată în conformitate cu Formularul pus la dispoziție de 

către autoritatea contractantă în Secțiunea Formulare și cu respectarea cerinței la elaborarea căreia veți ține cont 

de condițiile specificate la Secțiunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii financiare din Fișa de Date a 

Achiziției care face parte din documentația transmisă în atașament.  

- Ofertă tehnică prezentată în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini și Anexa acestuia, la elaborarea căreia 

veți ține cont de condițiile specificate la Secțiunea IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii tehnice din Fișa de 

Date a Achiziției care face parte din documentația transmisă în atașament. 

     

           Oferta se va depune la Primăria Municipiului Arad, B-dul Revoluţiei nr.75, Registratură generală în plic închis, 

până în data de 19.04.2021, ora 16:00. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 20.04.2021, ora 10:30. În cadrul 

ședinței de deschidere se va stabili ordinea în care va avea loc negocierea ofertelor depuse. 

 

         Cu consideraţie,  

PRIMAR 

                                                                                         Călin Bibarț 
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