
                   ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

           COMUNA BUDEȘTI 

NR. 1302/08.04.2022 

 

 
Beneficiar: 

Comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud 

 

Contractul supus achiziției publice: 

Execuție de lucrări la obiectivul: ”Lucrări pietruire drumuri în comuna Budești, județul Bistrița-

Năsăud” 

 

 

 

CERERE DE OFERTE 

 
Comuna Budești solicită potențialilor ofertanți oferte de preț pentru contractul de : Execuție de lucrări la 

obiectivul: ”Lucrări pietruire drumuri în comuna Budești, județul Bistrița-Năsăud” în vederea atribuirii 

directe a contractului, cod cpv: 45233141-9 – Lucrări de întreținere a drumurilor (Rev. 2). 

 

În acest sens, solicităm potențialilor ofertanți ca după analizarea Antemăsurătorilor fișier anexat, să prezinte 

un preț forfetar pentru contract (precum și un termen de execuție al contractului care nu poate depăși 

perioada de 1 lună). 

 

Precizăm că după stabilirea ofertantului sau ofertanților cu care se va derula atribuirea directă, aceștia vor 

fi solicitați să prezinte un formular de ofertă și devize ofertă (F1-F3). 

Valoarea estimată a lucrărilor nu poate depăși valoarea de 58.023 lei, din care: 

- Execuție lucrări: Buget local = 58.023 lei. 

- Prețul lucrării din formularul de ofertă va fi exprimat în lei, fără TVA, preț ce va include 

valoarea materialelor și a manoperei. 

Valoarea ofertată trebuie să nu depășească valoarea estimată, și este compusă din: 

- valoare materiale; 

- valoare manoperă; 

- valoare totală lucrare. 

Eventualele modificări ale cantităților prevăzute în antemăsurători vor fi acceptabile în măsura în care 

acestea nu sunt substanțiale și se încadrează în prețul inițial ofertat. 

La rubrica descriere se vor menționa lucrările conform antemăsurătorilor atașate prezentului anunț. 

 

Cerințe minime obligatorii: 

Ofertantul are obligația să facă dovada că este autorizat, conform legislației în vigoare, să execute lucrările 

care fac obiectul prezentului contract. Se va prezenta certificatul constator emis de ORC – din care să reiasă 

obiectul de activitate. Ofertantul are obligația să execute lucrările în conformitate cu legislația, standardele, 

prescripțiile și normativele tehnice în vigoare. Operatorul economic declarat câștigător este obligat să 



prezinte la solicitarea beneficiarului, certificate de calitate pentru toate materialele folosite din care să 

rezulte calitatea solicitată. 

 

Criteriul de atribuire a achiziției: 

Prețul cel mai scăzut (conform art. 187, alin. 3, lit. a) din Legea 98/2016) pentru oferta care respectă 

specificațiile solicitate. Prețul ofertei este ferm în lei și nu se actualizează. 

 

Modul de prezentare a ofertei: 

Ofertantul trebuie să prezinte 1 exemplar al ofertei în original. 

 

Ofertele se pot transmite prin următoarele modalități: sediul autorității contractante: loc. Comuna Budești, 

cu sediul în Budești, nr. 120, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427020, telefon: 0263353106; fax: 

0263353101, e-mail: primariabudesti@yahoo.com, în calitate de autoritate contractantă. Termenul 

limită este 15.04.2022 ora 12:00. 

Ofertanții participanți au obligația publicării ofertei de preț și în catalogul electronic SEAP al 

ofertanților prin denumirea poziției: ”Lucrari pietruire drumuri în comuna Budești, județul Bistrița-

Năsăud” achiziția se va finaliza prin achiziția acesteia din catalogul electronic SEAP a ofertei 

declarate câștigătoare în urma evaluării. 

 

 

Întocmit,          Aprobat, 

Responsabil achiziții         Responsabil legal, 

Rusu Andreea Nastasia        Codrea Vasile 
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