COMUNA BUDESTI
JUDETUL BISTRITA NASAUD
Nr. 4269 din 26.11.2021
Beneficiar:
Comuna Budesti, judetul Bistrita Nasaud
Contractul supus achizitiei publice:

Executie de lucrari la obiectivul: „Reparatii si intretinere strada Gorgan in comuna Budesti, judetul Bistrita Nasaud”

CERERE DE OFERTE
Comuna Budesti solicita potentialilor ofertanti oferte de pret pentru contractul de: Executie de lucrari la obiectivul: „Reparatii si
intretinere strada Gorgan in comuna Budesti, judetul Bistrita Nasaud” in vederea atribuirii directe a contractului.; cod cpv:
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2).
In acest sens, solicitam potentialilor ofertanti ca dupa analizarea Antemasuratorilor fisier anexat, sa prezinte un pret forfetar pentru contract
(precum si un termen de executie al contractului care nu poate depasi perioada de 1 luna.
Precizam ca dupa stabilirea ofertantului sau ofertantilor cu care se va derula atribuirea directa, acestia vor fi solicitati sa prezinte un formular
de oferta si devize oferta (F1-F3).
Valoarea estimata a lucrarilor nu poate depasi valoare de 441.000 lei, din care:

-

Executie lucrari: Buget local = 441.000 lei.
Preţul lucrării din formularul de ofertă va fi exprimat in lei, fără TVA, preţ ce va include valoarea
materialelor şi a manoperei.
Valoarea ofertată trebuie să nu depăşească valoarea estimată, şi este compusa din:
- - valoarea materiale;
- - valoarea manoperă;
- - valoarea totală lucrare.

Eventualele modificari ale cantitatilor prevazute in antemasuratori vor fi acceptabile in masura in care acestea nu sunt substantiale si se
incadreaza in pretul initial ofertat.
La rubrica descriere se vor menţiona lucrările conform antemasuratorilor atașate prezentului anunț.
Cerinţe minime obligatorii:
Ofertantul are obligaţia să facă dovada că este autorizat, conform legislaţiei în vigoare, să execute lucrările care fac obiectul prezentului
contract. Se va prezenta certificatul constatator emis de ORC - din care să reiasă obiectul de activitate. Ofertantul are obligaţia să execute
lucrările în conformitate cu legislaţia, standardele, prescripţiile şi normativele tehnice în vigoare. Operatorul economic declarat câştigător
este obligat să prezinte la solicitarea beneficiarului, certificate de calitate pentru toate materialele folosite din care să rezulte calitatea
solicitată.
Criteriul de atribuire a achiziţiei:
Preţul cel mai scăzut (conform art.187, alin. 3, lit. a) din Legea 98/2016) pentru oferta care respectă specificaţiile solicitate. Preţul ofertei este
ferm în lei şi nu se actualizează.
Modul de prezentare a ofertei:
Ofertantul trebuie să prezinte 1 exemplar al ofertei în original.
Ofertele se pot transmite prin urmatoarele modalitati: sediul autoritatii contractante: loc. Comuna Budeşti, cu sediul în Budeşti, nr. 120,
judeţul Bistriţa-Năsăud, cod poştal 427020, telefon: 0263353106, Fax: 0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate
de autoritate contractantă. Termenul limita este 03.12.2021 ora 16.30.
Ofertantii participanti au obligatia publicarii ofertei de pret si in catalogul electronic SEAP al ofertantilor prin denumirea pozitiei:
Reparatii si intretinere strada Gorgan in comuna Budesti, judetul Bistrita Nasaud” achizitia se va finaliza prin achizitia acesteia din
catalogul electronic SEAP a ofertei declarate castigatoare in urma evaluarii.
Intocmit ,
Responsabil achizitii
Rusu Andreea-Nastasia

Aprobat ,
Responsabil legal,
Codrea Vasile

