
            ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
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ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

 

”Autovehicul transport persoane 8 + 1 pentru 

Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud” 

 

 

În temeiul prevederilor art.7, alin (5), din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 

publice si art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru 

din legea nr.98/2016 , 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:  

 

Solicită ofertă de preţ 

 

În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect furnizarea de: 

”Autovehicul transport persoane 8 + 1 pentru Comuna Budești, Județul 

Bistrița-Năsăud” în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare 

de ofertă de preţ. 

 

Tipul achiziţiei: achiziţie directă. 

 

În cazul în care sunteţi interesaţi aşteptăm oferta Dumneavoastră. 

 

Precizări pentru operatorii economici interesaţi să depună ofertă: 

 CPV: 34115200-8 Autovehicul pentru transportul a mai puțin de 10 

persoane  

 

Valoarea estimată a achiziţiei: 

mailto:primariabudesti@yahoo.com


 

Pentru „Autovehicul transport persoane 8 + 1 pentru Comuna Budești, Județul 

Bistrița-Năsăud” este de 59.400 lei cu TVA. 

 

Valabilitatea ofertei: 90 zile. 

 

Durata contractului: de la data semnării contractului , pe o perioadă de 30 de zile. 

 

Termenul limită de depunere a ofertelor: 

 

Ofertele se vor depune la sediul Primăriei Comunei Budeşti, din localitatea 

Budeşti, nr. 120, Judeţul Bistriţa-Năsăud.  

La rubrica denumire se va mentiona ” Autovehicul transport persoane 8 + 

1 pentru Comuna Budești, Județul Bistrița-Năsăud  
 

Condiții contract: Conform cerințelor caietului de sarcini. 

 

Modul de prezentare a propunerii financiare: 
 

Preţul serviciului va fi exprimat in lei. 

 

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. 

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0263353106 sau e-mail: 

primariabudesti@yahoo.com. 

 

 

Termen limită de primire a ofertelor: 27.12.2021, ora 16:30. 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier asistent 

Rusu Andreea Nastasia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


