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Nr.3260 / 02.06.2020

In atentia operatorilor economici interesati 

INVITATIE DE PARTICIPARE   

    Consiliul Local Barbulesti va invita sa participati la procedura de achizitie publica 
pentru atribuirea contractului de lucrari : ,, „MODERNIZARE STRAZI/DRUMURI 
COMUNALE”  in comuna Barbulesti, judetul Ialomita. 
 
Procedura aplicata: Incredintare directa. 

COD CPV: 45233120 – 6 Lucrari de constructii  drumuri

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut. 

Valoarea estimata fara TVA:422.063,82 lei.

Valoare estimata cu TVA inclus: 502.255,95 lei.

Sursa de finantare: Bugetul local. 

      Adresa la care se transmit ofertele: Primaria Barbulesti judetul Ialomita strada 
Principala nr.1146 Cod postal 927031, telefon/fax:0243288500; 0243288600, persoana 
de contact domnul Primar BACRITA DUMITRU..

    Conditii de participare se va face conform documentelor mentionate in fisa de date a 
achizitiei si a completarii formularelor destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi 
prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită 
comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. 
   Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele 
prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de 
persoanele autorizate. 
   Modelele cuprinse în această secţiune se referă la: 

mailto:primariabarbulesti@yahoo.com


- Documente de înscriere
- Documente de calificare
- Propunere financiară
- Alte documente

Modul de transmitere al ofertelor: 

     Operatorii economici interesati pot publica oferta lor si in SICAP. 

     Ofertele se transmit intr-un exemplar in original, in plic sigilat  pana la data si ora 
limita de primire a ofertelor: 10.06.2020 ora 9.  

Data limita de primire a ofertelor: 10.06.2020.

Adresa de deschidere a ofertelor : Primaria Barbulesti, judetul Ialomita. 

Data si ora deschiderii ofertelor: 10.06.2020 ora 11. 

     Documentatia de atribuire se poate obtine si de la sediul autoritatii contractante, 
Primaria Barbulesti judetul Ialomita, birou de achizitii incepand cu data publicarii 
invitatiei pe site-ul primariei primariabarbulesti@yahoo.com   de fiecare operator 
economic interesat.
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