
COMUNA FELDRU, JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD 

PROIECT FINANȚAT PRIN PNDR 
 
Nr. 1894/04.03.2019  

ANUNȚ 
privind achizitia de Lucrări pentru obiectivul de investitie :  " Înființare infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în 

comuna Feldru, sat Nepos ,, 
 
1. Comuna Feldru anunță pe cei interesați că dorește să achiziționeze Lucrări pentru obiectivul de investitie : "Înființare 
infrastructură funerară tip capelă mortuară cu anexă în comuna Feldru, sat Nepos ,,. 
2. Valoarea estimată(fără TVA): 434967,19 lei. 
3. Descrierea investiției: lucrări de construire capelă mortuară cu anexă în conformitate cu proiectul tehnic nr.8/2018 întocmit de 
SC Cons – Vascoliv SRL. 
4. Cei interesați pot depune oferta până la data de 11.03.2019 orele 16.00 la primăria comunei Feldru, sat Feldru nr.186, județul 
Bistrița -Năsăud. 
5. Criteriul de atribuire: va fi luat în considerare prețul cel mai scăzut pentru ofertanții care au îndeplinit toate cerințele solicitate. 
În caz de egalitate se va reoferta în plic închis. 
6. Ofertanții vor depune la sediul autorității contractante următoarele documente însușite de reprezentantul legal/ împuternicit: 
6.1. Oferta detaliată conform listelor de cantități și graficul de execuție al lucrării 
6.3. Declarațiile și formulare completate raportat la oferta depusă. 
 
Atașat acestui anunț găsiți următoarele documente: 
a. Proiectul tehnic nr.8/2018 întocmit de SC Cons – Vascoliv SRL care cuprinde: 
- Partea scrisă 
- Documente CU+Extras CF+St. Geo+Ref. Verificatori+Avize 
- Liste de cantități 
- Caiete de sarcini 
- Partea desenată arhitectură 
- Partea desenată rezistență 
- Proiect instalații electrice 
- Proiect instalații sanitare 
- Proiect instalații termice 
 
b. Formulare și modele 
 
La încheierea contractului de lucrări ofertantul declarat câștigător va depune următoarele documente valabile în original: 
- Certificat ONRC care dovedește forma de organizare necesară desfășurării lucrărilor 
- Cazier judiciar al firmei 
- Cazier judiciar al reprezentantului legal al firmei 
- Certificate fiscale din care să rezulte că nu are datorii la bugetul de stat și la bugetul local. 
 
 
Primar, 
Țiolan Grigore 
 
Achiziții publice, 
Mureșan Grigore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


