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NR.9229 din  29.08.2016 

 

 

 

 ANUNT   ACHIZITIE DIRECTA 

 

studiu  geotehnic drumuri pentru  intocmirea documentatiei ,,Reabilitare si modernizare  

drumuri publice din interiorul comunei Dumbrava Rosie ,, 

 

 

 In temeiul prevederilor art.7 alin(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art 

43  din H.G. nr.395/2016 privind Noemele metodologice de plicare a prevedrilor referitoare la 

atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile 

publice, Primaria comunei Dumbrava Rosie,cu sediul in comuna Dumbrava Rosie,, strada 

Dumbravei nr. 68 ,cod postal 617185, telefon 0233282224  ; fax 0233282224 sau 0233282767 , e-

mail: primariadumbravarosie@yahoo.com in calitate de autoritate contractanta achizitioneaza : 

studiu  geotehnic drumuri pentru  intocmirea documentatiei ,,Reabilitare si modernizare  

drumuri publice din interiorul comunei Dumbrava Rosie ,, in vederea obtinerii finantarii prin 

Programul naţional de dezvoltare locală, coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice. 

1 .   Denumirea achizitiei : ,,Studiu  geotehnic drumuri pentru  intocmirea documentatiei 

,,Reabilitare si modernizare  drumuri publice din interiorul comunei Dumbrava Rosie ,, 

2 .  Cod clasificare Cod CPV – 71332000-4 servicii de inginerie geotehnica 
3.   Valoarea estimata: 5.500 lei fara TVA 

   Garantii solicitate  

4 .  Garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5 % din valoarea contractului fără 

TVA. Pentru IMM-uri, garanţia de bună execuţie este redusă cu 50%. 

    Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie prin oricare din formele prevăzute la art. 

40 alin (1) din H.G. nr. 395/2016 şi este valabilă pe toată perioada de valabilitate a contractului. În 

situaţia în care garanţia de bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare, acesta 

trebuie să fie întocmit în conformitate cu prevederile art. 36 alin (4) din H.G. nr. 395/2016. În 

cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, achizitorul are 

dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. 

 5 .  Conditii de participare :   

  Propunerea financiara : va contine valoarea totala a ofertei,exprimata in lei,fara TVA 

 - declaratie privind  incadrarea in categoria IMM 

 - declaratie privind existenta sau absenta situatiilor de conflict de interese 

  In oferta financiara vor fi incluse toate cheltuielile ce tin de prestarea serviciilor. 

 6 . Criterii de atribuire  -   pretul cel mai scazut in  lei fara TVA 

 7.  Modalitatea de atribuire : cumparare directa din catalogul de  produse/servicii/lucrari 

din SEAP. 

  7 .Sursa de finantare - bugetul local al comunei  

  Tip contract  - Servicii 

 8.  Data limita de depunere a ofertelor 02.09.2016, pana la ora 12,00  

     Pentru identificare , oferta de pret se va publica in catalogul electronic sub denumirea  

 

mailto:primariadvarosie@yahoo.com


 ,,Studiu  geotehnic drumuri pentru  intocmirea documentatiei ,,Reabilitare si modernizare  

drumuri publice din interiorul comunei Dumbrava Rosie ,, 

 Dupa cumparare din catalog , operatorul economic se va prezenta la sediul Primariei 

comunei Dumbrava Rosie pentru semnarea contractului de servicii.  

      Alaturat anexam lista strazilor ce  fac  obiectul acestui serviciu . 

      Amplasamentul poate fi vizitat in fiecare zi intre orele - 8,00 - 16,00 

 

 PRIMAR     Comisia  de achizitii 

CATANA  NICOLAE                                               Chiritescu Elena 

                                           Ciobanu Ana 

         Stahie Maria Nicoleta 


