ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA BUDEŞTI
NR. 2110 /04.06.2021
APROBAT,
PRIMAR
CODREA VASILE

ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ
„Sistematizare pe verticală la obiectivul: Construire baza sportiva proiect tip
2” – Ţagu

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
achiziţionarea de lucrări: "Sistematizare pe verticală la obiectivul: Construire
baza sportivă proiect tip 2” - Ţagu 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: 45111291-4 - Lucrări de amenajare a terenului
Valoarea estimată a achiziţiei:
- Pentru “Sistematizare pe verticală la obiectivul: Construire baza
sportivă proiect tip 2” - Ţagu este de 59 099,82 lei fără TVA.
Valabilitatea ofertei: 90 zile.
Durata contractului: de la data semnării contractului , pe o perioada de 30 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 “Sistematizare pe verticală la
obiectivul: Construire baza sportivă proiect tip 2” – Ţagu
La rubrica descriere se vor menţiona lucrările conform listei cu cantităţi de
lucrări pe categorii de lucrări 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 (in copie lizibila, conform cu
originalul) - 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.
Modul de prezentare a propunerii financiare:
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.

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: 11.06.2021, ora 15:00.
Ofertantul declarat câștigător va avea obligația în timp de două zile lucrătoare de la
înștiințarea că oferta sa a fost câștigătoare să publice oferta sa pe SEAP în
catalogul electronic (Sistemul electronic de achiziții publice) în secțiunea
Cumpărări directe cu denumirea : cod CPV 45111291-4 (rev.2) - Lucrări de
amenajare a terenului.

