
DENUMIRE CONTRACT  

Studiu de fezabilitate (SF) cu elemente de Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI)” pentru 

investiția  ”Branșament apă  și canalizare zona Mucava” 

DATA LIMITA DEPUNERE OFERTA 

07.09.2021 12:00 

TIP ANUNT  

Achizitii directe 

TIP CONTRACT  

Servicii 

COD CPV SAU DENUMIRE * 

Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) 

CAIET DE SARCINI 

MUCAVA-semnat.zip.p7s  

Valoarea achizitiei: 48.000,00 RON fara TVA 

DESCRIERE CONTRACT: Realizarea obiectivului de investiții ” Branșament apă  și canalizare zona Mucava” 

pentru care se solicită realizarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice Studiu de 

fezabilitate (SF) cu elemente de Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) a fost selectat 

penteu finanțare din bugetul local, fără a pierde din vedere și alte finanțări, în primul rând pentru a se contribui 

la protecția mediului înconjurător, în condițiile în care o parte din gospodăriile situate în zonă, cu precădere cele 

de pe  partea stângă, înspre pârâul Ghimbășel, deversează apele uzate menajere direct în albie. 

Pe lîngă protecția mediului înconjurător, Autoritatea Contractantă intenționează să asigure accesul comunității la 

facilități Canalizare menajeră) indispensabile unui trai modern. 

CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT 

Termenul de predare a documentațiilor: maxim 60 zile de la data semnarii ordinului de incepere al serviciilor. 

Operatorii economici vor prezenta declaratii pe proprie raspundere ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 59, 

60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functii de 

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

3.Szinatovici Dan (secretar general), 4.Cîrstolovean Nădălin Zefir (contabil șef), 5.Cautiș Adina Mihaela (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. Beshara Andreea (referent), 13. Vornicu Sorin (inspector). 14. Racoviță 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. Oferta, 

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

lei, fara TVA, având menționat TVA-ul separat, și va avea caracter ferm și obligatoriu pe toată perioada de 

valabilitatea a acesteia. 

CRITERII DE ATRIBUIRE: CEL MAI BUN RAPORT CALITATE-PRET, IN CONFORMITATE CU 

PREVEDERILE DIN CAIETUL DE SARCINI 

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 sediul 

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 pană la data 

precizată in prezentul anunț, la sediul Primariei Orasului Ghimbav, sau pe email, la adresa achizitii@primaria-

ghimbav.ro. Ofertantul castigător iși va depune oferta in SEAP, sub denumirea și codul CPV din prezentul anunț 

in vederea definitivării achiziției pentru semnarea contractului. Caietul de sarcini, si documentatia aferentă 

necesară elaborării ofertei se poate descărca din prezentul anunț dar și de pe site-ul Primăriei 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/răspunsuri la solicitări de 

clarificări. 


