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ANUNŢ – CONSULTARE PIAŢĂ 
Având ca obiect : Servicii de elaborare documentaţii tehnico-economice  ,, NOTA 

CONCEPTUALA , TEMA DE PROIECTARE , STUDIU DE FEZABILITATE - 

CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL, ÎMPREJMUIRE, PARCARE, ALEI PIETONALE, 

FOSA SEPTICĂ, BRANŞAMENTE,  UTILITĂŢI, COMUNA BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL 

PRAHOVA ” 

 

 

             În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

coroborate cu dispoziţiile art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru 

din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, Primăria Comunei Bărcăneşti, cu sediul în comună 

Bărcăneşti, sat Bărcăneşti, str. Crinilor, nr. 108, jud. Prahova, în calitate de autoritate 

contractantă ,doreşte achiziţionarea  de servicii  de elaborare documentaţii tehnico-economice 

conform Hotărârii Guvernului României Nr. 907 / 2016  privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de 

intervenții, cu modificările şi completările ulterioare - Servicii de elaborare documentaţii 

tehnico-economice ,, NOTA CONCEPTUALA , TEMA DE PROIECTARE , STUDIU DE 

FEZABILITATE - CONSTRUIRE CENTRU MEDICAL, ÎMPREJMUIRE, PARCARE, ALEI 

PIETONALE, FOSA SEPTICĂ, BRANŞAMENTE,  UTILITĂŢI, COMUNA BĂRCĂNEŞTI, 

JUDEŢUL PRAHOVA ” conform Hotărârii Guvernului României Nr. 907 / 2016  privind 

aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, 

precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de 

investiții și lucrări de intervenții, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

         Modalitate de atribuire :  Achiziţie directă  

         Sursa de finanţare :        Buget local 

         Detalii anunţ: 

         Tip anunţ:                    Consultare piaţa 

         Tip contract :            Servicii de elaborare documentaţii tehnico-economice         

        Denumirea achiziţiei: Servicii de elaborare documentaţii tehnico-economice ,, NOTA 

CONCEPTUALA , TEMA DE PROIECTARE , STUDIU DE FEZABILITATE - CONSTRUIRE 

CENTRU MEDICAL, ÎMPREJMUIRE, PARCARE, ALEI PIETONALE, FOSA SEPTICĂ, 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL   PRAHOVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂRCĂNEŞTI 

Nr.  26308  din  21.12.2021 
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BRANŞAMENTE,  UTILITĂŢI, COMUNA BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA ” conform 

Hotărârii Guvernului României Nr. 907 / 2016  privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de 

intervenții, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Cod CPV :  71200000-0 - ’’Servicii de arhitectură şi servicii conexe’’ 

           

1. Descrierea contractului : Servicii de elaborare documentaţii tehnico-economice ,, NOTA 

CONCEPTUALA , TEMA DE PROIECTARE , STUDIU DE FEZABILITATE - CONSTRUIRE 

CENTRU MEDICAL, ÎMPREJMUIRE, PARCARE, ALEI PIETONALE, FOSA SEPTICĂ, 

BRANŞAMENTE,  UTILITĂŢI, COMUNA BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA ” conform 

Hotărârii Guvernului României Nr. 907 / 2016  privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de 

intervenții, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Serviciilor ofertate de către prestator se vor defalca după cum urmează: 

 - întocmire nota conceptuala şi tema de proiectare conform H.G.nr. 907/2016 cu modificările  

şi completările ulterioare ; 

  - întocmire documentaţii pentru obţinerea certificatului de urbanism ; 

 - întocmire documentaţii pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism ; 

 - întocmire studii de specialitate :  

- A) studiu topografic , vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  

- B) studiu geotehnic şi/sau studii de analiză a trenului ; 

  - întocmire studiu de fezabilitate,care trebuie să respecte conținutul cadru în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului României Nr. 907 / 2016  privind aprobarea conținutului-cadru 

al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de 

intervenții, cu modificările şi completările ulterioare ,care va cuprinde informații generale 

privind obiectivul de investiții, situația existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiții, 

analiza fiecărui scenariu/opţiune tehnico-economică propusă, devizul General, listele cantităților 

de lucrări, analiză de cost beneficiu. 

 Prezentul anunţ este disponibil pe site-ul Primăriei Comunei Bărcăneşti secţiunea 

Dezvoltare-Investitii pe site-ul: https://www.barcanesti.ro. 

 

2. Durata contractului :  6 luni , perioada contractuală va fi de la începutul anului 2022. 

 

3. Valoarea estimată:   84000 lei fara TVA. 

 

4. Condiţii de participare: Ofertele se vor transmit pe e-mail la adresa achizitii@barcanesti.ro  

sau la sediul autorităţii contractante  la Registratură instituţiei. 

Propunerea finanaciara va fi exprimată în lei fără TVA. 

5.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la termenul limită  de depunere al ofertelor. 
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6.Criteriul de atribuire :   Preţul cel mai scăzut ,  va fi selectată firmă care îndeplineşte toate 

cerinţele din prezentul anunţ . 

7.Termenul limită de primire a ofertelor:  28.12.2021 ora 12:00. 

8.Informaţii suplimentare : Achiziţia se va finaliza prin intermediul SEAP - Catalogul 

electronic. Anunţul este disponibil pe site-ul Primăriei Bărcăneşti secţiunea Dezvoltare - 

Investiţii  pe site-ul : https://www.barcanesti.ro. Asumarea cerinţelor din prezentul anunţ se va 

realiza de către ofertant doar prin intermediul ofertei  prezentate. 

 Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon 0786.179.065- 

Compartiment achiziţii publice. 

  

 

 

PRIMAR, 

GHEORGHE DIMA 

 

 

 

 

 

 


