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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 
 

Denumire oficiala: Primaria Orasului ghimbav   CIF: 4801362   

Adresa: Strada Lunga, Nr. 2   Tara: Romania 

Tel: +40 268258006/ +40 268506604   Fax: +40 268258355   E-mail: achizitii@primaria-

ghimbav.ro   Punct(e) de contact: Iulia Cristina Racovita   In atentia: : Iulia Cristina Racovita   

 

ANUNT 
 

Denumire contract: 

Servicii de proiectare faza SF pentru obiectul de investitii Amenajare strazi in zona Transilana II, orasul Ghi

mbav 

Data limita depunere oferta: 

02.07.2021 11:00 

Tip 

anunt: 

Cumparari 

directe 

Tip 

contract: 

Servicii 

Cod si denumire 

CPV: 

71322500-6 - Servicii 

de proiectare tehnica 

pentru infrastructura de 

transport (Rev.2) 

Valoare 

estimata: 

117.500,00  RON  

Caiet de 

sarcini: 

documentatie 

pentru 

SEAP.pdf 

Descriere contract: 

https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
https://e-licitatie.ro:8881/
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Servicii de proiectare faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizarea straziilor Ale

xandru Șerbănescu, Aurel Vlaicu, Smaranda Brăescu, Henri Coandă, Iosif Șilimon, Dumitru Prunariu, Mircea 

Zorileanu” din orașul Ghimbav, jud. Braşov cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 cu modificaril

e si completarile ulterioare 

Conditii referitoare la contract: 

Termenul de predare a documentațiilor: maxim 45 zile de la data semnarii ordinului de incepere al serviciil

or. Operatorii economici vor prezenta declaratii pe proprie raspundere ca nu se afla in situatiile prevazute l

a art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu fu

nctii de decizie din cadrul Primariei Orasului Ghimbav sunt: 1.Fliundra Ionel (primar), 2.Neagoe Mihai (vicep

rimar), 3.Szinatovici Dan (secretar general), 4.Cîrstolovean Nădălin Zefir (contabil șef), 5.Cautiș Adina Mihae

la (CFP), 6.Leah Teona Cosmina (CFP), 7.Bîzna Liliana (consilier juridic), 8.Cristea Adrian (inspector investiții), 

9.Danciu Dorin (referent de specialitate investiții), 10.Nicușan Viorica (inspector investiții), 11.Carstoloveanu 

Mihaela (inspector), 12. Micu Liliana (inspector Arhitectura Urbanism) , 13. Vornicu Sorin (inspector). 14. Ra

coviță Iulia-Cristina(consilier achizitii publice), 15.Dragos Neagu (inspector) 

Conditii de participare: 

Vor fi acceptate doar ofertele operatorilor economici inregistrați in Sistemul Electronic de Achiziții Publice 

SEAP, care au capacitatea de prestare a serviciilor menționate in caietul de sarcini. Oferta prestatorului i va 

fi depusa pe e-mail la adresa: achizitii@primaria-ghimbav.ro, sau la sediul Primariei Orasului Ghimbav. Ofer

ta, precum si documentele care insoțesc oferta, vor fi elaborate in limba română. Oferta financiara va fi ela

borata in lei, fara TVA, având menționat TVA-ul separat, și va avea caracter ferm și obligatoriu pe toată peri

oada de valabilitatea a acesteia. 

Criterii de atribuire: 

pretul cel mai scazut 

Informatii suplimentare: 

Prezentul anunț nu obligă autoritatea contractantă să accepte o ofertă sau sa efectueze achiziția. Informații 

suplimentare pot fi obținute la telefon 0268-258006 sau la e-mail achizitii@primaria-ghimbav.ro, sau la se

diul Primariei Orasului Ghimbav.. Oferta va trebui să contină toate datele de contact ale ofertantului: nume 

ofertant, adresa, date de identificare fiscala, persoana responsabilă de contract. Ofertele se vor depune pa

nă la data precizată in prezentul anunț, la sediul Primariei Orasului Ghimbav, sau pe email, la adresa achizit

ii@primaria-ghimbav.ro. Ofertantul castigător iși va depune oferta in SEAP, sub denumirea și codul CPV di

n prezentul anunț in vederea definitivării achiziției pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini, si docu

mentatia aferentă necesară elaborării ofertei se poate descărca din prezentul anunț dar și de pe site-ul Pri

măriei Ghimbav, www.primaria-ghimbav.ro. Potențialii ofertanți au obligația să verifice zilnic anunțul de pe 

site-ul autorității contractante, www.primaria-ghimbav.ro, pentru eventuale completări și/sau clarificari/răs

punsuri la solicitări de clarificări. 
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