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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLCĂUȚI 

Cod de identificare fiscală 4441298 

Sat Bălcăuți, comuna Bălcăuți, cp 727025, judeţul Suceava 

Tel/fax (+4)-0230-280589 

e-mail: primariabalcauti@yahoo.com 
 

 

Nr. 3225 din 21.09.2020 
  

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 
 Prin prezenta, vă invităm să participați prin depunere de oferte  la atribuirea prin 

achiziție directă a lucrărilor pentru obiectivul de investiție intitulat “Lucrări de refacere a 

infrastructurii rutiere afectate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase 

produse în comuna Bălcăuți din perioada 20.06.2020, conform proces verbal de 

constatare nr.2478 din 22.07.2020”, finantat din Fonduri Guvernamentale conform H.G. 

nr.718/2020. 

 
1. Obiectul contractului: „Lucrări de refacere a infrastructurii rutiere afectate în urma 

fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în comuna Bălcăuți din 

perioada 20.06.2020, conform proces verbal de constatare nr.2478 din 22.07.2020”; 

2. Cod CPV:  45233142-6 Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2); 

3. Valoarea estimată a achiziției: 113.445,38 lei fără TVA; 

4. Sursa de finanțare: Fonduri Guvernamentale conform H.G. nr.718/2020; 

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor; 

6. Tip de contract: Lucrări; 

7. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări: „Preţul cel mai scăzut”. 

8. Condiții de participare: 

Documente de calificare: 

• Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016; 

• Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016; 

• Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016; 

• Declarație privind neîncadrarea în art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016; 

9. Modul de prezentare a propunerii financiare:  

• Formularul de ofertă şi anexa – actul prin care operatorul economic îşi manifesta 

voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic în relaţia contractuală cu Comuna Bălcăuți. 

• Formularele F1, F2, F3, C6, C7, C8, C9 și grafic de execuție fizic și valoric 

Documentele se vor transmite în original, într-un plic sigilat, la Registratura Primăriei 

Bălcăuți, județul Suceava. 
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Descrierea lucrarilor 

Amplasamentul obiectivului de investiţii  este situat în comuna Balcauti, satele Balcauti, 

Negostina și Gropeni, astfel: 

 Sat Balcăuți: 

1. Drum comunal neclasificat Nr. inv.4 – afectata suprastructura din balast L=0,4 km, 

l=4m, h=0,1m;  160 mc balast 

2. Drum comunal neclasificat Nr. inv.5 – afectata suprastructura din balast L=0,3 km, 

l=4m, h=0,1m; 120 mc balast 

3. Drum comunal neclasificat Nr. inv.7 – afectata suprastructura din balast L=0,7 km, 

l=4m, h=0,1m; 320 mc balast 

4. Drum comunal neclasificat Nr. inv.12 – afectata suprastructura din balast L=0,2 km, 

l=3m, h=0,1m; 80 mc ballast 

5. Drum comunal neclasificat Nr. inv.11 – afectata suprastructura din balast L=1 km, 

l=4m, h=0,1m; 400 mc balast 

 

Sat Negostina: 

1. Drum comunal neclasificat Nr. inv.28 – afectata suprastructura din balast L=0,8 km, 

l=4m, h=0,1m;  320 mc balast 

 

Sat Gropeni: 

1. Drum comunal neclasificat Nr. inv.20 – afectata suprastructura din balast L=0,7 km, 

l=4m, h=0,1m;  280 mc balast 

2. Drum comunal neclasificat Nr. inv.24 – afectata suprastructura din balast L=0,2 km, 

l=4m, h=0,1m;  80 mc balast 

 

Pentru detalii suplimentare persoană de contact dl. Vasile ȘOIMAN – Primar. 

Durata de execuție a contractului de lucrări: 10 zile calendaristice de la data emiterii 

ordinului de începe a lucrărilor. 

 

Data limită de depunere a ofertelor: 24.09.2020, ora 12:00 

Primar, 

ȘOIMAN Vasile 

……………… 

 


