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ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

Având ca obiect atribuirea contractului  de achiziţie publică privind PT, DE şi 

execuţie "COLECTOR APE PLUVIALE DE PE STRADA CERCELUŞILOR ŞI 

MĂRGĂRITARILOR, 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 achiziţioneze  servicii de proiectare PT, DE  şi execuţie a lucrării “Colector 

ape pluviale de pe strada Cerceluşilor şi Mărgăritarilor, Comuna Bărcăneşti, Judeţul Prahova” 

conform cerinţelor din caietul de sarcini. 

 

  Modalitate de atribuire :    Achiziţie directă  

  Sursa de finanţare :            Buget local  

   Detalii anunţ:  

  Tip anunţ:                           Cumpărări directe 

  Tip contract :                       Lucrări 

  Denumirea achiziţiei :  PT, DE ŞI EXECUŢIE "COLECTOR APE PLUVIALE DE PE   

STRADA CERCELUŞILOR ŞI MĂRGĂRITARILOR, COMUNA BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL 

PRAHOVA" 

    Cod CPV principal :  45232424-0 - Lucrări de construcţii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2) 

   Cod CPV secundar:  71242000-6 - Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor        

(Rev.2);  

 

 Descrierea contractului :  

Proiectare şi execuţie pentru lucrarea “COLECTOR APE PLUVIALE DE PE STRADA 

CERCELUŞILOR ŞI MĂRGĂRITARILOR, COMUNA BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL 

PRAHOVA" ,conform cerinţelor din caietul de sarcini , disponibile pe site-ul Primăriei Comunei 

Bărcăneşti la secţiunea Dezvoltare-Investitii ,  https://www.barcanesti.ro/. 

Durata contractului :  6 luni de la semnarea lui. 

Durata garanţiei de bună execuţie : 36 luni de la recepţia lucrării. 
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  Valoarea estimată a contractului: 414.821  lei fără TVA, detaliat astfel: 

      a)  Valoarea estimată de proiectare (DTAC, PTE, DE) – 21.000 lei fără TVA; 

b) Verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie -2000 lei fără 

TVA; 

       c)  Valoarea estimată de asistenţă tehnică din partea proiectantuluipe perioada de execuţie 

lucrări, inclusiv participarea la fazele determinante  – 2.000 lei fără TVA; 

       d)  Valoarea estimată a investiţiei de bază (lucrărilor de execuţie) – 378.467 lei fără TVA; 

        e)  Alte cheltuieli - organizare de şantier (subcap. 5.1.) – 11.354 lei fără TVA din care : 

      - subcap. 5.1.1. – Lucrări de construcţii aferente organizării de şantier – 9.462 lei fără TVA ; 

     -  subcap. 5.1.2. – Cheltuieli conexe organizării şantierului – 1.892 lei fără TVA . 

 

 Condiţii contract :  În conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, achiziţia  se va realiza prin 

intermediul catalogului  electronic  SEAP. Contractul intra în vigoare de la data semnării sale, de 

către ambele părţi. 

 

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

la sediul autorităţii contractante  la Registratură instituţiei. 

 

 Oferta va cuprinde : 

Ofertanţii au obligaţia de a depune  următoarele documente: 

- Scrisoare de înaintare; 

- Experienţa similară : ofertanţii participanți la procedură trebuie să facă dovada experienţei 

similare obiectului contractului, respectiv să dovedească faptul că în ultimii 5 ani împliniți la 

data limită de depunere a ofertelor au executat și dus la bun sfârșit la nivelul unui contract, 

maxim 2 contracte, cu o valoare totală, fără TVA mai mare sau cel puţin egală cu 400.000 lei  lei 

fără TVA .Ultimii 5 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu aplicarea 

corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). În situația în care ofertantul a fost 

înființat sau și-a început activitatea economică de mai puțin de 5 ani, se va lua în considerare 

prezentarea informațiilor corespunzătoare perioadei efective de activitate. Prin lucrări similare se 

înţelege : execuţie lucrări de construire reabilitare/modernizare/extindere reţele de apă/canalizare 

pluvială şi/sau aducţiuni de apă şi /sau reţele de fluide/lucrări de reţele tehnice edilitare 

supraterane/subterane . Prin lucrări executate și duse la bun sfârșit se înţeleg:  

a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în 

conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul 

contractului;  

sau b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor;  

sau c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală; 

 - Propunerea tehnică va prezenta modul de prestare a serviciilor de proiectare şi modul de 

realizare a lucrărilor care va descrie abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic 

(metodologia de execuţie) pentru realizarea lucrărilor, în cadrul propunerii tehnice se va preciza 

perioada de garanţie acordată lucrărilor  şi se va prezenta graficul de realizarea a serviciilor de 

proiectare şi de execuţie al lucrărilor; 

 



- Propunerea financiară va cuprinde următoarele:  

a) formularul de ofertă  anexa nr.1 la formularul de oferta , lipsa formularului de ofertă reprezintă 

lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract;  

b) devizul general de realizare a investiţiei ;  

c) centralizatorul cu serviciile şi lucrările executate de asociați, subcontractanți (dacă este cazul);  

d) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);  

e) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);  

f) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formular F3). 

g) ’’Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 şi 167 din Legea 98/2016”; 

h)”Declarație pe proprie răspundere privind respectarea obligațiilor relevante din domeniile 

mediului, social şi al relațiilor de muncă”; 

i) „Declarație privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 din Legea 98/2016 privind 

achiziţiile publice”.                      

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la termenul limită  de depunere al ofertelor. 

 

Criteriul de atribuire :  Preţul cel mai scăzut,  va fi selectata firma care îndeplineşte toate 

cerinţele din caietul de sarcini . 

 

Termenul limită de primire a ofertelor: 15.07.2022 ora 12.00 . 

 

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

Anunţul caietul de sarcini şi studiul de fezabilitate sunt disponibile pe site-ul Primăriei 

Bărcăneşti secţiunea Dezvoltare-Investitii , https://www.barcanesti.ro. Asumarea cerinţelor din 

caietul de sarcini se va realiza de către ofertant doar prin intermediul ofertei prezentate. 

 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon 0786.179.065- Compartiment 

achiziţii publice. 

 

 

 

 

 

Primar, 

Gheorghe Dima 

 


