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ANUNȚ
În temeiul prevederilor art. 7, alin.(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art.
43 din H.G. nr 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice, Comuna Budești, cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, tel.: 0263-353106,
fax:0263-353101 e-mail: primariabudesti@yahoo.com în calitate de autoritate contractantă,
achiziționează lucrări având ca obiect: „Amenajare Parc Budești”
Cod CPV: 45112711-2 Lucrari de arhitectura peisagistica parcurilor (Rev.2)
Modalitatea de atribuire: achiziție directă
Sursa de finanțare: buget local
Detalii anunț:
În cazul în care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta Dumneavoastră.
I.Precizări pentru operatorii economici interesați să depună ofertă:
Valoarea estimată a achiziției: 123.706,06 lei, fără TVA, după cum urmează:
- Cap. 4.1. Construcții și instalații – 123.706,06 lei fără TVA
Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă
cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în devizul general, acestea putând fi accesate, după
caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea
nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Achiziționarea se va realiza prin achiziție directă din Sistemul Electronic SEAPsecțiunea catalogul on line.
Criteriul de atribuire a achiziției : prețul cel mai scăzut (conform art. 187, alin. 3, lit. a) din
Legea 98/2016). Prețul ofertei este ferm în lei și nu se actualizează.
Condiții de participare: Operatorii economici interesați vor posta oferta de preț totală în
sistemul electronic SEAP secțiunea catalogul produse/ servicii/ lucrări și vor depune oferta în original
până în data de 12.03.2020, ora 15:00 la sediul Primăriei comunei Budești, alături de un certificat
constatator din care să reiasă concordanța codului CAEN cu obiectul contractului, Formular de ofertă,
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 și art. 167 din Legea nr.
98/2016, Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 59 din Legea nr. 98/2016, Declarație
privind respectarea condițiilor de muncă și de protecție a muncii, Oferta tehnică, Oferta financiară.
Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată perioada
de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile, trebuie să fie semnată, pe proprie răspundere, de către
reprezentantul legal al ofertantului sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. Actul
prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația
contractuală cu autoritatea contractantă, îl reprezintă formularul de ofertă.
Informații privind documentația de atribuire sau alte informații privind solicitarea de oferte se
pot obține pe adresa de e-mail primariabudesti@yahoo.com sau prin fax 0263-353101, până la data
limită pentru postarea ofertelor în SEAP – catalog on-line.
Primar,
Vasile Codrea

