ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA BALCANI
Tel./Fax 0234/380680
E-mail: primariabalcani@yahoo.com
Nr. 6148 / 02.09.2022
.
Invitaţie de participare la procedura de atribuire
a contractului de lucrări având ca obiect:

”REPARAȚII DC 186, STRADA BISERICII ȘI STRADA COMAN, COMUNA BALCANI,
JUDEȚUL BACĂU”

Autoritatea contractantă invită operatorii economici al căror obiect de activitate corespunde
naturii lucrărilor ce fac obiectul prezentei achiziţii să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de
lucrări având ca obiect: ”REPARAȚII DC 186, STRADA BISERICII ȘI STRADA COMAN,
COMUNA BALCANI, JUDEȚUL BACĂU”
Cod CPV: 45233141-9 Lucrări de întreţinere a drumurilor
1. Denumirea autorităţii contractante: COMUNA BALCANI
2. Cod unic de înregistrare: 4278027
3. Adresa : Localitatea Balcani, strada Principală, nr. 540, judeţul Bacău, cod poştal 607030
4. Telefon/fax : +40 234380680
5. E-mai : primariabalcani@yahoo.com
6. Pagina de internet: www.primaria-balcani.ro
7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări: cumpărare directă
8. Sursa de finantare a contractului: fonduri PNDL I
9. Locul de executare a lucrărilor: sat Balcani și Schitu Frumoasa, comuna Balcani
10. Operatorii economici vor depune oferta pentru toate categoriile de lucrari cuprinse în
documentaţia tehnică (antemăsurătoare)
11. Durata contractului: maxim 2 luni
12. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Primăria comunei Balcani în urma unei
solicitări scrise transmise prin fax: 0234380680 sau e-mail: primariabalcani@yahoo.com
13. Data limită pentru depunerea ofertelor: 07.09.2022, ora 15,00
14. Adresa la care trebuie transmise ofertele: Primăria Balcani, strada Principală, nr. 540, judeţul
Bacău, cod poştal 607030
15. Limba de redactare a ofertei: romană
16. Modalităţi principale de finanţare şi de plată: Plata facturilor se va face în funcție de transferul
sumelor conform contractului de finanțare nr. 10086 / 09.06.2015 și a actelor adiționale
încheiate cu MDLPA
17. Termenul de valabilitate a ofertei: 90 zile
18. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut cu
condiţia respectării cerinţelor din caietele de sarcini
19. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative, se acceptă doar oferta de bază.
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