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Nr. înreg. 5718/14.09.2018 

INVITAŢIE 

Primăria Comunei Racova, în calitate de autoritate contractantă, invită operatorii 

economici autorizați în domeniu să transmită oferta de preţ pentru întocmirea de „Studii 

de fezabilitate, servicii de consultanță, analize” privind realizarea obiectivelor de investiții 

situate în comuna Racova, județul Bacău, respectiv: Pod Lețcana (Racova), Caniță 

(Racova), Georgel (Racova), Apetrei (Racova), Neguriță (Gura Văii), Țidulă (Gura Văii)” 

- Cod CPV 71241000-9, precum și a documentației pentru obținerea avizelor pentru 

obiectivele menționate. 

1. Obiectul achiziţiei : „Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize” - Cod 

CPV –71241000-9 
2. Sursa de finanţare a achiziţiei: Bugetul local; 
3. Metoda de achiziţie: achiziție directă; 
4. Valoarea estimată a achiziției: 60.000 Ron; 
5. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: scrisoare de înaintare, oferta 

financiară, autorizația/atestatul proiectantului, lista cu principalele proiecte 
executate. 

6. Limba de redactare a ofertei: limba română. 
7. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile. 
8. Preţul ofertei va fi exprimat în lei. 
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului – preţul cel mai scăzut. 
10. Procedura se va finaliza cu încheierea unui contract de achiziție de servicii. 
11. Plata preţului contractului se va face în contul prestatorului, deschis la trezorerie, 

în maxim 30 de zile de la data înregistrării facturii la achizitor, pe bază de proces 
verbal de recepţie a serviciilor. 

      12. Ofertele se pot depune la sediul autorității contractante, pe fax la nr. 0234 269501 

sau la adresa de e-mail: achizitii.comunaracova@gmail.com 

Data limită pentru depunerea ofertei 21.09.2018, ora 10.00. 

Ofertele care nu vor fi primite până la data şi ora limită, nu vor fi luate in considerare. 

     Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 0234 269501 sau 0787 23 

65 23, persoană de contact  Mihaela Rotaru. 

          Primar,                                      Compart iment Achiziț i i Publice, 
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