
 

Anunt publicitate 

nr. 7820 din 21.07.2021 

 

Denumire contract:  Modernizare rețea de iluminat public stradal în sat Săbăoani, județul Neamț, prin creșterea 

eficienței energetice  

Tip anunț: Cumpărări directe 

Tip contract: Lucrări 

Cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală  

Valoarea estimată fără TVA:  442.800 RON 

Descriere contract: Execuție lucrări aferente obiectivului de investiție "Modernizare rețea de iluminat public 

stradal în sat Săbăoani, județul Neamț, prin creșterea eficienței energetice" conform condițiilor precizate în 

Caietul de sarcini și Proiectul tehnic,  atașate la prezentul Anunț. 

Condiții referitoare la contract:  

1. Termenul de execuție este de 3 luni de la primirea ordinului de începere al lucrărilor.                                                     
2. Garanția lucrărilor este de minim 36 luni de la efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor, iar garanția 
acordată echipamentelor (corpuri de iluminat) este de minim 5 ani de la data încheierii Procesului verbal de 
recepție la terminarea lucrărilor.                                                                                                                                               
3. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fără TVA.                                                                   
4. Plata se va face în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la Registratura Primăriei Săbăoani. 

Conditii participare:  

Lucrările vor fi executate cu o firmă ce deține  atestat  A.N.R.E. tip C2A.                                                                                                                 
Ofertele se vor depune pe email  la adresa achizitii@primariasabaoani.ro  până la data de 26.07.2021 (inclusiv). 

Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut, în conditiile respectării tuturor solicitărilor și specificațiilor  Caietului de 

sarcini și Proiectului tehnic. 

Data limită depunere ofertă: 26.07.2021  

Informatii suplimentare:  

Se vor prezenta obligatoriu, urmatoarele documente: Propunerea tehnica, Oferta financiara, Certificat de 
inregistrare al societatii, Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiese concordanta codurilor CAEN cu 
obiectul contractului, atestat ANRE tip C2A.  

 Notă:  In cazul in care activitati care fac parte din obiectul contractului vor fi realizate de operatori economici, 
altii decat ofertantul, acestia trebuie declarati ca subcontractanti.    

Ofertantul trebuie sa fie obligatoriu inscris in SEAP. In vederea finalizarii achizitiei, ofertantul declarat castigator 
va posta in catalogul de produse/servicii/lucrari din Sistemul electronic de achizitie publica (SEAP) lucrarea 
corespunzatoare prezentului anunt.                                                                                       

Pentru orice alte informații suplimentare vă puteți adresa Primăriei Săbăoani pe email: 
achizitii@primariasabaoani.ro sau la telefon 0233735009 int.18  Colța Daniela –  consilier achiziții publice. 
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