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ANUNŢ – ACHIZIŢIE DIRECTĂ 
Având ca obiect atribuirea contractului de achiziţie publică privind: “Protecţia 

drumurilor, combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii pe reţeaua drumurilor comunale, din 

comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova” 

 

 

 

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

modificarile si completarile ulterioare, 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, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Primăria Comunei Bărcăneşti, cu sediul în comuna Bărcăneşti, sat 

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

achiziţionează servicii de protecţia drumurilor, combaterea lunecuşului şi a înzăpezirii pe reţeaua 

drumurilor comunale, din 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 :                      Servicii 

         Denumirea achiziţiei: ,, Servicii de protecţia drumurilor, combaterea lunecuşului şi a 

înzăpezirii pe reţeaua drumurilor comunale, din comuna Bărcăneşti, judeţul Prahova’’ 

 

                  Cod CPV: 90620000-9   “Servicii deszăpezire ” 

  

1.  Descrierea contractului : ,,Servicii de protecţia drumurilor, combaterea lunecuşului 

şi a înzăpezirii pe reţeaua drumurilor comunale, din comuna Bărcăneşti, judeţul 

Prahova”  , conform cerinţelor din caietul de sarcini  

2. Durata contractului :  12 luni . 

3. Valoarea estimată a contractului: 84.000 lei fără TVA. 



  

4.  Condiţii contract :  În conformitate cu cerinţele caietului de sarcini, fiecare achiziţie  se 

va realiza prin intermediul catalogului  electronic  SEAP. Ofertantul câştigător al 

contractului de prestări servicii, se va prezenta la sediul autorităţii contractante, după 

notificarea referitoare la atribuirea contractului, în vederea semnării acestuia.  

 

5. Condiţii de participare : Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa 

achizitii@barcanesti.ro  sau la sediul autorităţii contractante  la Registratură instituţiei. 

Ofertantul declarat câştigător va posta produsul  în catalogul electronic SEAP. 

 

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

ofertelor. 

 

7. Criteriul de atribuire :  Preţul cel mai scăzut,  va fi selectată firma care îndeplineşte toate 

cerinţele din caietul de sarcini . 

 

8. Termenul limită de primire a ofertelor  14.12.2022 , orele 15:00. 

 

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

electronic. Anunţul şi caietul de sarcini sunt disponibile pe site-ul Primăriei Bărcăneşti 

secţiunea Dezvoltare-Investitii şi la secţiunea Informaţii publice- Anunţuri –Achizitii 

publice pe site : https://www.barcanesti.ro. 

 

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la telefon  

0786.179.065 - Compartiment achiziţii publice 

 

 

PRIMAR, 

GHEORGHE DIMA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Comuna Bărcăneşti, strada Crinilor nr.108, Judeţ Prahova; 

Tel/Fax: 0786179065; 0244276595; 0244700401 

Website: www.barcanesti.ro;  email:  primaria.ph@barcanesti.ro; 

                                                         achizitii@barcanesti.ro 
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