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Nr. 22548 din 07.10.2020  

                                                                                                                    
ANUNȚ PUBLICITAR  

 
 

1.  Informații despre Autoritatea Contractantă 
Comuna Bod (Primaria Comunei Bod) reprezentata legal prin dl. Sergiu ARSENE – Primar și 
ordonator principal de credite.  Adresa: Str. Scolii nr.139 , Bod, jud. Brașov, cod poștal 507015, Tel: 
0268-283099, 0268-283190, achizitii@primariabod.ro. 
Persoana de contact: Răzvan-Petru Marmandiu - Consilier Achiziții Publice. 

 
2. Tip anunț: Achiziție directă servicii de realizare documentație tehnico-economică 
(P.T.+D.D.E.+C.S.) și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 
pentru obiectivul de investiție “Realizare si implementare sistem integrat de monitorizare video in 
comuna Bod – județul Brasov – Etapa I”. 

 
3. Cod și denumire: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări 

publice;   
 

4. Legislația aplicabilă: Legea 98/2016 privind achizițiile publice, HG 395/2016. 
 

5. Valoare estimată a achiziției conform Studiu de fezabilitate aprobat prin HCL 145/2020: 
16.000 lei (fără TVA). 
 

6. Descriere achiziție: Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin achiziție directă, 
servicii de elaborare documentație tehnico-economică: 

6.1.  P.T.+D.D.E.+C.S. 
6.2. asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor 

pentru obiectivul de investiție mai sus menționat. 
 
Documentația tehnico-economică va respecta conținutul cadru și prevederile HG 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. 

 
7. Condiții de participare:   

7.1. operatorul economic care trimite o ofertă trebuie să fie înregistrat în condițiile 
legii din țara de rezidență, să fie legal constituit și să aibă ca obiect de activitate 
serviciile care fac obiectul achiziției. In acest sens nu este necesară transmiterea unui 
certificat constatator emis de ONRC, este suficientă asumarea de către operatorul 
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economic a condițiilor de mai sus, autoritatea contractantă are acces la baza de date 
RECOM; 
7.2. operatorul economic care transmite o ofertă va demonstra capacitatea tehnică 

și/sau profesională pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza 
P.T.. În acest sens va transmite o listă a specialiștilor implicați, lista care va 
include nume și prenume, poziția propusă, ani de experiență, domeniile de 
specialitate, autorizări/certificări, calitatea (ofertant, subcontractant). 

7.3.  oferta de preț va include și termenul de execuție.  
 

 
8. Data limită depunere ofertă: 16.10.2020, ora 14:00. 

 
9. Condiții referitoare la contract 

Oferta se va transmite la adresa de email: achizitii@primariabod.ro. Ofertantul câștigător va depune 
oferta în catalogul electronic SICAP. Prezenta adresa reprezintă o scrisoare de intenție, autoritatea 
contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau parțial a ofertei. Sursa de finanțare: 
buget local. 

10. Criteriul de atribuire utilizat: “Prețul cel mai scăzut”. 
 

11. Informații suplimentare: se pot obține la adresa de email: achizitii@primariabod.ro 
 

12. Condițiile și specificațiile tehnice complete se regăsesc în Studiul de fezabilitate aferent 
obiectivului de investiție, document care poate fi solicitat la adresa de email: 
achizitii@primariabod.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avizat Elena-Maria FODOR Șef Serviciu Economic  
Întocmit Răzvan-Petru MARMANDIU Consilier Achiziții Publice  

 


