
 

JUDETUL NEAMT 

PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE 
617185, str. Dumbravei nr. 52, Dumbrava Rosie , judeţul Neamţ 

Tel.0233/282494, 0233/282224, Fax 0233/282767 

E-mail: primariadvarosie@yahoo.com,  

 
NR.                       din  24.02.2016 

 

 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

 

IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI 

 

  Vă invităm să participati la procedura   achizitie directa prin „cumparare directă”prin  

cumparare directa on-line  prin Catalogul electronic SEAP organizată în vederea atribuirii 

contractului de achiziţie publică de servicii de supraveghere tehnică  si dirigintie santier, a 

lucrărilor ,, ,Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  pe strada Morii ,  Padurarului , Baltagului si 

Salcâmilor sat Cut , comuna Dumbrava Rosie , judetul Neamt 

 Achiziţia se va efectua  prin cumparare directa on-line  prin Catalogul electronic SEAP în 

conformitate cu prevederile art.19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii,cu modificarile si completarile ulterioare ,cu modificarile si completarile ulterioare si 

ale HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ;   

 Daca  manifestati interes pentru achizitia directa,va invitam sa depuneti oferta 

dumneavoastra pana la data si ora limita pentru primirea ofertelor 02.03.2016  ora 12, la sediul 

Primariei comunei Dumbrava Rosie si in catalogul electronic SEAP. 

Cod CPV 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica 
Valoarea estimata a serviciului 8.000 lei fara TVA 

Sursa de finantare - buget local. 

Modul de finalizare a achizitiei -     incheierea unui contract  de servicii. 

 Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut . 

 Ofertele vor fi insotite de  ,, Copia autorizatiei de diriginte de santier , eliberata 

de catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniul solicitat, pentru 

persoane juridice:   

-Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului  de pe langa 

Tribunalele Teritoriale(copie cui)  sau-Certificat constatator emis de Oficiul 

Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale , cu date reale si 

actuale la data limita de depunere a ofertelor,  

  Documentatia lucrarii se poate consulta zilnic la sediul Primariei comunei 

Dumbrava Rosie,intre orele 8,00 - 16,00 la inspectorul cu atributii urbanism 

 

 PT.PRIMAR     Comisia  de achizitii, 

         VICEPRIMAR                   Chiritescu Elena 

   ALEXANDRU  VASILE    Ciobanu Ana 

       Stahie Maria Nicoleta 
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