
ANUNT  

privind achiziția serviciilor de intocmire a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul: 

EXTINDERE RETELE DE APA IN LOCALITATILE GOGAN –CUND, LEPINDEA - DOIA - 

IDICEL COMUNA BAHNEA, JUD. MURES 

 

Autoritate contractantă: COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA)  

CIF: 4565121 Adresa: Strada 1 Decembrie 1918, Nr. 50 Tara: Romania Tel: +40 265455112 Fax: +40 

265455028 E-mail: bahnea@cjmures.ro  

Denumire contract: Servicii de intocmire a studiului de fezabilitate (inclusiv studiu geotehnic) 

pentru obiectivul: EXTINDERE RETELE DE APA IN LOCALITATILE GOGAN –CUND, 

LEPINDEA - DAIA – IDICIU, COMUNA BAHNEA, JUD. MURES 

 Data limita depunere oferta: 17.06.2021, ora 15:00 

Tip anunt: Cumparari directe 

Tip contract: Servicii 

Durata contract: 5 luni calendaristice 

Cod si denumire CPV: 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize  

Valoare tolală estimată: 60.000  lei, fără TVA 

Descriere contract:  

Servicii de intocmire a studiului de fezabilitate (inclusiv studiu geotehnic), in conformitate cu 

prevederile HG 309/2016, pentru obiectivul: EXTINDERE RETELE DE APA IN LOCALITATILE 

GOGAN –CUND, LEPINDEA - DAIA – IDICIU, COMUNA BAHNEA, JUD. MURES 

Studiul topografic pentru realizarea obiectivului va fi pus la dispozitie de catre autoritatea 

contractanta. 

Contractul va cuprinde clauza de clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor, in 

conformitate cu prevederile art. 17, alin. (4), lit. a) din HG 395/2016 

Ofertantii vor transmite propunerea tehnica si financiara in plic inchis pana la data de 17.06.2021, la 

adresa: Strada 1 Decembrie 1 918, Nr. 50, loc Bahnea, jud Mures sau pe adresa de e-mail: 

bahnea@cjmures.ro.  

Conditii de participare: La oferta se vor atasa:  

- copie dupa Certificat ORC – valabil la momentul depunerii ofertei  

- declarație pe propria răspundere privind condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de 

muncă pe toată perioada de îndeplinire a contractului de lucrari (conform model anexat) 

Criterii de atribuire: preţul cel mai scăzut 

 

 

 

 

 



        Operator economic 

    ………………………….. 

    (denumirea/numele) 

 

 

DECLARAŢIE PRIVIND CUNOAȘTEREA OBLIGAȚIILOR RELEVANTE DIN 

DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ 

 

 

 

Subsemnatul(a) …........................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de 

ofertant la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 

………………………………………. organizată de ......................................, declar că la elaborarea 

ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, 

luând cunoștință de instituţiile competente de la care se pot obţine informaţii detaliate privind 

reglementările respective, așa cum ele sunt identificate la cap. IV.4.1) Modul de prezentare a 

propunerii tehnice din Fișa de date. 

Data completării .....................(ziua, luna anul). 

Operator economic, 

............................................................... 

(numele operatorului economic) 

………………..…….........................  

(numele persoanei autorizate şi semnătura) 

 

Notă: Acest formular se va completa de către toţi operatorii economici participanţi la procedura de 

atribuire, indiferent dacă sunt ofertanţi, lideri de asociaţie sau asociaţi. 

 

 

 

 

 

 


