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ANUNT – ACHIZITIE DIRECTA 

Avand ca obiect atribuirea contractului  de achizitie publica privind S.F. ,P.T. si 

D.T.A.C.  pentru "BANDA RUTIERĂ DE INTRARE STÂNGA PE SENSUL DE MERS 

CĂTRE BUCUREŞTI ÎN COMUNA BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA" 

 

 

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

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

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru 

din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, Primaria Comunei Barcanesti, cu sediul in comuna 

Barcanesti, sat Barcanesti, str. Crinilor, nr. 108, jud. Prahova, in calitate de autoritate 

contractanta , doreste achizitioneaza servicii de proiectare a lucrarii “Banda rutieră de intrare 

stânga pe sensul de mers către Bucureşti în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova” conform 

cerintelor din caietul de sarcini. 

 

         Modalitate de atribuire :    Achizitie directa  

         Sursa de finantare :            Buget local  

         Detalii anunt:      

         Tip anunt:                           Cumparari directe 

         Tip contract :                      Servicii 

        Denumirea achizitiei : S.F. ,P.T. si  D.T.A.C. pentru "Banda rutieră de intrare stânga pe 

sensul de mers către Bucureşti în comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova " 

      Cod CPV:71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2) 

 

 Descrierea contractului :  

1. Servicii de proiectare pentru lucrarea “BANDA RUTIERĂ DE INTRARE STÂNGA PE 

SENSUL DE MERS CĂTRE BUCUREŞTI ÎN COMUNA BĂRCĂNEŞTI, JUDEŢUL 

PRAHOVA" ,conform cerintelor din caietul de sarcini , disponibile pe site-ul Primariei 

Comunei Barcanesti la sectiunea Dezvoltare-Investitii si sectiunea Stiri Recente, 

https://www.barcanesti.ro/. 

 

2. Durata contractului :  18 luni de la semnarea lui. 

 

3. Durata garantiei de buna executie : conform prevederilor art.42, alin (3)  din H.G. nr. 

395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
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la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu 

completarile si modificarile ulterioare. 

 

4. Valoarea estimata a contractului: 150.000 lei fara TVA. 

 

5.  Conditii contract :  In conformitate cu cerintele caietului de sarcini, achizitia  se va 

realiza prin intermediul catalogului  electronic  SEAP. Contractul intra in vigoare de la 

data semnarii sale, de catre ambele parti. 

 

6. Conditii de participare : Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa 

achizitii@barcanesti.ro sau la sediul autoritatii contractante  la Registratura institutiei. 

 

7.    Oferta va cuprinde : 

 scrisoare de inaintare; 

 propunerere financiara detaliata astfel:  documentatie pentru emiterea certificatului de 

urbanism, documentatie pentru obtinerea avizelor, studii de specialitate (topografic, 

geotehnic, circulatie), expertiza tehnica conform Legii nr. 10/1995, proiect pentru 

iluminat intersecției și a lucrărilor adiacente, Studiu de Fezabilitate , Proiect Tehnic, 

D.T.A.C., verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, 

asistenţă tehnică din partea proiectantului. 

 

8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data  limita  de depunere al ofertelor. 

 

9. Criteriul de atribuire :   Pretul cel mai scazut,  va fi selectata firma care indeplineste 

toate cerintele din caietul de sarcini . 

 

10. Termenul limita de primire a ofertelor: 07.10.2022 ,ora 12.00 

 

11. Informatii suplimentare : Achizitia se va finaliza prin intermediul SEAP - Catalogul 

electronic. Anuntul si caietul de sarcini sunt disponibile pe site-ul Primariei Barcanesti 

sectiunea Dezvoltare-Investitii si la sectiunea Stiri recente , https://www.barcanesti.ro. 

Asumarea cerintelor din caietul de sarcini se va realiza de catre ofertant doar prin 

intermediul ofertei prezentate. 

 

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la telefon 0786.179.065- 

Compartiment achizitii publice. 

 

 

PRIMAR, 

GHEORGHE DIMA 
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