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Nr.7834 din 24.08.2021 

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

Denumire oficială: Comuna Feldru, Denumire oficială: Comuna Feldru, Adresa: Strada: Vasile Nascu, nr. 
186, Județ și localitate: Bistrita-Nasaud, loc. Feldru Telefon: +40 263374339 Fax: +40 263374301 E-mail: 
primariafeldru@yahoo.com, Adresa web a sediului principal al autorității contractante: ww.feldru.ro 
Tipul anunțului: achiziție directă 
Tipul contractului: lucrări 
Sursa de finanțare: fonduri guvernamentale + bugetul local 
Denumirea achiziției: Refacere drum forestier Valea Feldrișel după calamitățile din februarie 2021, în 
Comuna Feldru 
Descrierea succintă a achiziției: Se propune refacerea unor porțiuni din drumului forestier de pe Valea 
Feldrișelului afectate în întregime de calamitățile din februarie 2021: viituri și alunecări de teren care au 
distrus fundația drumului;  lucrările se vor realiza în baza documentației tehnice întocmită de SC Drum 
Proiect SRL pusă la dispoziție de Autoritatea Contractantă - documentația tehnica este obligatorie, în baza 
acesteia urmează să fie elaborata oferta. 
CPV: 45233330-1 Lucrari de fundatie pentru drumuri (Rev.2) 
Valoarea estimată fără TVA este de: 399.235,48 lei  
Condiții contractuale: contractul intră în vigoare la semnarea acestuia de către ambele părți și își produce 
efecte până la recepția la terminarea lucrărilor. Durata previzionată a contractului este de 2 luni la care se 
adaugă 36 luni garanție de bună execuție. Se va constitui garanție de bună execuție în valoare de 5% din 
valoarea contractului fără TVA în conformitate cu art. 40 din H.G. nr.395/2016 cu modificările si 
completările ulterioare care se va restitui ulterior în conformitate cu prevederile legale; se va prezenta o 
declarație privind însușirea condițiilor contractuale. 
Condiții de participare: Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare 
în condițiile legii , să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre 
situațiile de anulare a constituirii; se va prezenta certificat ONRC. 
Ofertantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016;se va 
prezenta o declarație pe propria răspundere. 
Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art.59 din 
Legea nr.98/2016; persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, cu privire la 
organizarea, derularea si finaliziarea achiziției sunt: Ţiolan Grigore - primar, Neamți Daniel - viceprimar, 
Beşuţiu Gavrilă – secretar, Radu Diana Maria – inspector principal- contabil instituție, Mureşan Grigore – 
consilier superior achiziții publice, Consilieri locali: Ani Ioan, Beșuţiu Docica, Cifor Silivan, Cira Georgeta-
Nicoleta, Costînașiu Aurel, Girigan Alexandru-Florin, Marti Alexa-Octavian, Neamți Daniel, Opriș Ioan-
Dan, Oprea Traian, Sălvan Ioan-Gabriel, Sîngeorzan Alexă, Someșan Paul-Marius, Șofroni Ștefan și Svințiu 
Vasile; se va prezenta o declarație pe propria răspundere. 
Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut; se va atașa lista de cantități conform documentației tehnice cu 
valorile propuse de ofertant. 
Formularele și modelele necesare întocmirii ofertei sunt atașate; valabilitatea ofertei este de 60 de zile. 
Termenul limită de primire a ofertelor: 27.08.2021, ora 13.00 
 

Primar,                                                                                                       Achiziții publice, 
Țiolan Grigore                                                                                           Mureșan Grigore 


