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ANUNT - AcHIzITto omrcrA
,,Furnizare agregat 0-63 qi piatri brutl necesar pentru intre{inerea drumurilor din

comuna Josenii Bfl rgiului"

in temeiul prevederilor art.7, alin(5), din Legea nr. 9812016 cu modific[rile Ei completlrile

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 publicd/acordului cadru din legea

nr. 98/2016 cu modificdrile gi completlrile ulterioare privind achiziliile publice.

Prim6ria comunei Josenii Bdrgdului, judetul Bistrila - N6s6ud cu sediul in localitatea Josenii

Bdrgaului, comuna Josenii Birgaului, nr. 153, cod postal 427100, telefon 0263265360, fax.0263265359,

e-mail pfim_afiAjSgeg_lbitglglgi@yAh9SJq, in calitatea de autoritate contractantd, realizeazd,,Furnizare

agregat 0-63 qi piatrtr bruttr necesar pentru intre(inerea drumurilor din comuna Josenii BArgtrului"

Detalii anun(:
Modalitatea de atribuire: Achizi{ie directtr
Sursa de finan{are: Buget local 2020

Tip anun(: Cumptrrtrri directe
Tip contract: Furnizare produse
Denumire achizi{ie: ,,Furnizare agregat 0-63 qi piatrtr bruttr necesar pentru intre{inerea

drumurilor din comuna Josenii Birgtrului".
Serviciul care urmea zA t fi achizifionate dupa cum urmeazaz fumizare produse: - agregat 0-63

- 650 mc. qi piatrd brutd -200 tone.

Cod clasificare Cod CPY:14212200-2 - Agregate (Rev.2).

Condi(ii de livrare: la sediul furnizorului.
Conditii de plata: conform contractului.

Valoare estimattr: 58.750 (f{rl TVA), dupa cum urmeaz6:

- a$egat 0 - 63 - 650 mc x 75 ron = 48.750 ron, fara TVA;
- piatrd brutd - 200 tone x 50 ron = 10.000 ron, fara TVA.
Condi{ii de participare: inregistrarea ofertei in catalogul electronic de pe site-ul www'e-

licitatjg,_tA este obligatorie. Ofertele de pre[ se vor transmite concomitant pe e-mail la adresa

primariajoseniibirgdului@yahoo.ro, gi in catalogul electronic. Ofetele vor fi exprimate in valori cu qi f6rd

TVA. Autoritatea contractant6 va achiziliona produsele din catalogul electronic de la operatorul economic

care oferteazd pre{ul cel mai sc6zut. Pentru identificarea ofertei de pref se v-a publica in catalogul electronic

sub denumirea urmdtoarelor servicii: ,,Furnizare agregat 0-63 qi piatrtr bruttr necesar pentru

intre(inerea drumurilor din comuna Josenii BArgtrului"
Crierii de adjudecare: preful cel mai sclzut.

Termenul limittr pentru primire oferte: 16,04.2020, ora 12:00.

Informa{ii suplimentare: Achizilia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic.

Responsabil achizi{ii publice,

Pu{ura Anca Teodora


