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Nr. 17492 din 30.09.2020 

 

 

ANUNŢ ACHIZIŢIE DIRECTĂ 

 

“Servicii elaborare Strategie de Dezvoltare Locală Durabilă a Oraşului 

Dărmăneşti, judeţ Bacău, pentru perioada 2021-2027” 

Cod CPV: 73220000-0 - Servicii de consultanţă în dezvoltare (Rev.2) 

 

În temeiul prevederilor art. 7, alin (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi 

art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, Primăria oraşului Dărmăneşti, cu sediul în oraş 

Dărmăneşti, str. Muncii, nr. 16, cod postal 605300, telefon 0234.356.656; fax 0234.356.546, 

e-mail: primaria@orasuldarmanesti.ro, achizitii@orasuldarmanesti.ro, în calitate de 

autoritate contractantă achiziţionează: 

 

Servicii elaborare Strategie de Dezvoltare Locală Durabilă a 

Oraşului Dărmăneşti, judeţ Bacău, pentru perioada 2021-2027 

 

Detalii anunţ: 

Sursa de finanţare - bugetul local al oraşului Dărmăneşti 

Tip anunţ: - cumpărare directă 

Tip contract: □ Produse ■ Servicii □ Lucrări 

1. Denumirea achiziţiei: Servicii elaborare Strategie de Dezvoltare Locală 

Durabilă a Oraşului Dărmăneşti, judeţ Bacău, pentru perioada 2021-2027 

2. Cod clasificare Cod CPV - 73220000-0 Servicii de consultanţă în dezvoltare 

(Rev.2) 

3. Valoarea estimata: 25.000,00 lei fără TVA 

4. Condiţii contract - în conformitate cu Caietul de sarcini 

5. Durata contractului: 180 de zile calendaristice de la semnarea contractului 

 

Garanţii solicitate 

6. Garanţia de bună execuţie: 10% din valoarea contractului si va fi restituita in 15 

zile de la recepţia documentaţiei finale 

7. Condiţii de participare: Serviciile se vor presta în termen de 90 de zile de la 

semnarea contractului. 

8. Propunerea financiara: va conţine valoarea totală a ofertei exprimată în lei 

9. Criterii de adjudecare: Preţul cel mai scăzut 

10. Data limită de depunere a ofertelor: 09.10.2020, orele 12:00 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

ORAȘUL DĂRMĂNEȘTI 

 

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI, INVESTIȚII 
– ARHITECT ȘEF 

 

Cod de identificare fiscală: 4352921 
www.orasuldarmanesti.ro, e-mail: primaria_darmanesti@yahoo.com 

Strada Muncii, numărul 16, cod poștal: 605300, Tel:  0234.356656; Fax : 0234.356546 
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11. Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele vor fi transmise pe e-mail la adresa 

achizitii@orasuldarmanesti.ro şi/sau se vor înregistra la sediul primăriei oraş Dărmăenşti 

şi/sau va încărca preţul ofertat în catalogul electronic menţionându-se denumirea şi numărul 

anunţului de achiziţie directă 

12. Informaţii suplimentare: Informaţii suplimentare se pot obţine la telelon: 

0234.356. 656 (int. 115) sau email achizitii@orasuldarmanesti.ro. Anunţul este disponibil pe 

site-ul: www.orasuldarmanesti.ro, secţiunea Achiziţii publice/Anunţuri achiziţii. 

 

Operatorii economici vor încărca preţul ofertat în catalogul electronic din SEAP www.e-

licitatie.ro, şi/sau pe e-mail la adresa: achizitii@orasuldarmanesti.ro şi/sau se vor înregistra 

la sediul primăriei oraş Dărmăneşti, menţionându-se numărul anunţului de achiziţie directă. 

 

Întocmit, 

Ing, Mirela Starparu 


