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Nr.  1364/02.04.2019 

 

Obiect: Solicitare ofertă de pret in vederea achiziţiei directe de: 

 

- Servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice – Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi Servicii de proiectare (întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor 

și a proiectului tehnic de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a 

lucrărilor)– la obiectivul de investiţii: „Refacere trotuare, accese si amenajare zona pietonala în comuna Cetate, 

sat Petriş jud. Bistrita-Năsăud”. 

 

 

Codul de clasificare :       CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev2) 

        71221000-3- Servicii de arhitectura pentru constructii 

        71327000-6 -Servicii de proiectare a structurilor portante 

        79930000-2 - Servicii de proiectare specializata (Rev.2) 

        71200000-0 Servicii de arhitectura si servicii conexe (Rev.2)  

        71300000-1 Servicii de inginerie (Rev.2)  

        71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrări publice. 

Obiectul achizitiei :  

Servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice – Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi Servicii de proiectare (întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a 

proiectului tehnic de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor)– la 

obiectivul de investiţii „Refacere trotuare, accese si amenajare zona pietonala în comuna Cetate, sat Petriş jud. 

Bistrita-Năsăud”. 

 

Alte cerinte:  

 Valoare = 40.000 lei fără T.V.A. (valoarea ofertată nu trebuie să depăşească valoarea 

estimată).  

 ofertele de preţ se vor posta în catalogul electronic doar dacă sunt îndeplinite cerințele din 

specificațiile tehnice; 

Ofertele de preț se vor transmite prin oricare dintre modalitatile: posta, fax, e-mail. Ofertele vor fi transmise in 

termen de 5 zile lucrătoare, respectiv până în data de 09.04.2019, iar ofertantul declarat câștigător va posta în 

catalogul electronic (SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro), iar la rubrica denumire se va menționa:  

 

Servicii de elaborare a documentatiei tehnico economice – Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții şi Servicii de proiectare (întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a 

proiectului tehnic de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului pe durata de execuție a lucrărilor)– la 

obiectivul de investiţii: „Refacere trotuare, accese si amenajare zona pietonala în comuna Cetate, sat Petriş 

jud. Bistrita-Năsăud”. 

 



În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, achiziția se va face prin achiziţie directă, iar 

în baza art. 43 din H.G. nr. 395/2016 achiziţionarea se va realiza din catalogul electronic. Ofertele se vor 

posta în catalogul electronic, termenul limită de publicare a ofertelor este 09.04.2019 

 

Criteriul de atribuire a achizitiei: pretul cel mai scazut pentru produsul solicitat pentru oferta care respecta 

conditiile solicitate conform caietului de sarcini. Preţul ofertei este ferm, in lei şi nu se actualizează. 

 

În speranţa unei bune colaborări, vă mulţumim! 


