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NR. 4225 DIN 06.07 .2022

ANUNT - Acurzrlm ornrcrA
,, inchiriere excavator cu operator pentru lucrflri de reabilitare realizate de

primlria comunei Josenii B0rgIului"

in temeiul prevederilor art.7, alin(5), din Legea nr. 9812016 cu modificlrile ;i
completdrile ulterioare privind achiziliile publice gi art. 43 din H.G. nr. 39512016 privind

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie

public5/acordului cadru din legea nr. 9812016 cu modific[rile ;i completirile ulterioare privind

achiziliile publice.
Primdria comunei Josenii B6rgdului, judelul Bistrila - Nds[ud cu sediul in localitatea

Josenii Bdrgdului, comuna Josenii Birg6ului, nr. 153, cod postal 427100, telefon 0263265360,

fax. 0263265359, e-mail rur::Affn ills!]f$:i1911ir.riirr,)ri!rro.rii, in calitatea de autoritate

contractantd, realizeazd ,,inchiriere excavator cu operator pentru lucrlri de reabilitare

realizate de primlria comunei Josenii Bffrg5ului"
Detalii anun{:
Modalitatea de atribuire: Achizi(ie directl
Sursa de finan{are: Contractul va fi finantat din Buget localo prin prin HG nr.

99212021din 17 sepembrie 2021.
Tip anun{: Cumpirlri directe
Tip contract: Servicii
Denumire achizi{ie: ,,inchiriere excavator cu operator pentru lucr[ri de reabilitare

realizzte de primlria comunei Josenii Bffrgiului". 
^

Serviciul care urmeazd a fi achizi(ionat dupa cum urmeaza: Inchiriere excavator cu

operator pentru 194 ore, cu urm6toarele caracteristici: 25-30 tone, sd fie dotat cu lamd pentru

nivelat;i cup[ de2 mc. Acest pre! include gi costul cornbustibilului.

Cod clasificare 45500000-2 lnchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de

lucrari publice cu operator (Rev.2).

Condi(ii de livrare: la cererea beneficiarului.

Conditii de plata: conform contractului.

Valoare estimati: 66.000 lei fir[ TVA.
Conditii de participare: Operatorii economici interesati vor posta oferta de pret totala in

sistemul electronic SEAP sectiunea catalogul produse/ servicii/lucrari si vor depune oferta in
original pana in data 13.07.2022 ora 14:00 la sediul Primariei Comunei Josenii B6rgdului,

alaturi de un Certificat constatator din care sa reiasa concordanta codlrlui CAEN cu obiectul

contractului, Formular de oferta, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.

164,art 165 si art.167 din Legea 9812016, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59

din Legea 9812016, Oferta financiara, Oferta tehnica.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de

valabilitate a ofertei, respectiv 30 zile, trebuie sa fie semnata, pe proprie raspundere, de catre



reprezentantul legal al ofertantului sau de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta.

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere
juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezinta formularul de oferta.

Crierii de adjudecare: prelul cel mai scdzut.

Termenul limit[ pentru primire oferte: 13.07.2022, ora 14:00.
Informa{ii suplimentare: Achizilia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic.

Responsabil achizifii publice,

Pu{ura Anca Teodora
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