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INVITATIE  DE PARTICIPARE  

La procedura de atribuire a contractului  prin 
„Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare“ 

 
 

Catre,  
  .............................................................. 

 
          Comuna Plugari, Localitatea Plugari,comuna Plugari,str.Principala nr.182, 
Localitatea: Plugari, Cod postal: 707360, Romania, Tel. +40 232238016, Email: 
primaria_plugari@yahoo.com, Fax: +40 232238016 , vă invită să participaţi la atribuirea 
prin „Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare“ a contractului de 
achiziţie publică avand ca obiect Proiectare si executie "REFACERE POD IN 
LOCALITATEA PLUGARI"(IN REGIM DE URGENTA-CALAMITATI NATURALE)”, 
Cod CPV: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2), 71356200-0 Servicii de 
asistenta tehnica (Rev.2), 71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura 
de transport (Rev.2) 
                1. Obiectul  contractului: Proiectare si executie "REFACERE POD IN LOCALITATEA 
PLUGARI"(IN REGIM DE URGENTA-CALAMITATI NATURALE)” 
              2. Procedura  de achiziţie  aplicată:  „Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare“, prin selectare, pe baza criteriului de selecţie “preţul cel mai scăzut”, a ofertelor prezentate 
conform documentaţiei de atribuire. 
              3. Orice  operator  economic  are dreptul  de a solicita clarificari  cu privire la Documentatia   
de atribuire 
              4. Sursa de finanţare a achiziţiei publice: Fonduri Bugetare. 
              5. Limba  de redactare  a ofertelor: română. 
              6. Perioada  de valabilitate  a ofertelor: 120 de  zile  calendaristice. 
              7. Preţul va fi exprimat în LEI. 
              10. Criteriul care va fi utilizat  pentru  atribuirea  contractului   de achiziţie: preţul  cel rnai 
scazut. 

        11. Orice  operator  economic  are dreptul  de a solicita clarificari  cu privire la Documentatia   
de atribuire. Autoritatea   contractanta  are obligatia  de a raspunde  oricarei  solicitari  de 
clarificare,  intr-o  perioada ce  nu  trebuie   sa  depaseasca,   de  regula,  2  zile  de  la  primirea  
solicitarii,   dar  numai   in  cazul solicitarilor   primite  cu cel putin 3 zile inainte  de data  limita  
pentru  depunerea  ofertelor. 

               
            12. Adresa la  care   se  depune oferta:  Comuna Plugari, Localitatea Plugari,comuna 
Plugari,str.Principala nr.182, Localitatea: Plugari, Cod postal: 707360, Romania, Tel. +40 232238016, 
Email: primaria_plugari@yahoo.com, Fax: +40 232238016 
 Documentatia de atribuire se poate obtine accesand www.comunaplugari.ro 
               
             13. Data limită pentru depunerea ofertei: 14 Noiembrie 2018 ora 12.00 
  14. Data, ora si locul deschiderii ofertelor: Comuna Plugari, Localitatea Plugari,comuna 
Plugari,str.Principala nr.182, Localitatea: Plugari, Cod postal: 707360, 14 Noiembrie 2018 ora 13.00 
 
 

Aprobat,                                                   
                         Primar 
 
 
 
 
 
 
 
 

                


