
PRIMARI \  COMUNEI BOLBOSI 
JUDEŢUL GORJ

ANUNT-1NVITAŢIE DE RAR I IC IPARE
La procedura dc achiziţie directă

CONSILIUL LOCAL BOI.BOŞI .CUI: 4666428, tu .sediul în Bolbosi. str.Principala nr 35, 
telefon 0253 287505, fax 0253287755:
vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziţie publica 
pentru„CONTINUARE LUCRĂRI LA POD b.a. L=12,50m peste parau! JILŢ pe DC 71 
BOLBOSI -  BĂLĂCEŞTI,jud. GORJ”
Procedura de atribuire: achiziţie directă- selecţie dc oferte;
Cod CPV: 45221110-6 Lucrări de construcţii dc poduri 
Criteriul de atribuire: “Preţul cel mai scăzut”;

Adresa la care se transmit ofertele : la regi strat uri Primăriei Bolbosi, sat 
Bolbosi.com. Bolbosi,str. Principala .nr.35. sau pe adresa de 

ermaihmargineanudragulescu'alyahoo.com

Program: luni -  vineri: între orele 8:00 -  16:00;
Data limită pentru depunerea ofertei 31.08.2011.2019
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 31.08.2019, ora 15.00, la sediul autorităţii 

contractante, respectiv Primăria Comunei Bolbosi. sat Bolbosi,corn. Bolbosi,str. Principala 
,nr.35

Adresa de deschidere a ofertelor: Primăria Comunei Bolbosi, sat Bolbosi,com. 
Bolbosi,str. Principala ,nr.35 Jud. Gorj.

Modalitatea dc atribuire: contract de achiziţie publică
Tipul contractului: lucrări
Valoarea estimată a contractului: 196.816 (fara TVA),
Moneda în care se transmite oferta dc preţ RON
Tip de finanţare: Buget iocal ~ cofinantarc MDRAP
Limba în care se redactează oferta: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de va abilitate a ofertei este de 30 de zile 
de la termenul limită de primire a oferte lor. RESPECTIV 3! .09.2019

Durata de prestare servicii: rnax!21uni.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative:

21. MQDAL1TAT DE PREZENTARE A OFERI E!__
Oferta va cuprinde următoarele formulare:

1-FORMULARELE DIN SECŢIUNEA „FORMULARE”



2-CONTRACT conform model contract

Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare:

- oferta va fi întocmită în lei Iară TVA şi va cuprinde totalitatea operaţiunilor care urmează a 

fi efectuate în cadrul contractul ui.conform caietului dc sarcini si modelelor de formulare DIN 

SECŢIUNEA „FORMULARE”

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, conform 
recepţiei, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont 
deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obţine PE SUT.L primariacomuneibolbosi.com la 
sediul Primăriei Bolbosi sau tel.O769782250.

Serviciul Achiziţii Publice 
MARGINEANU DRAGULESCU IONELA


