
DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

Denumire o�ciala: COMUNA BRETEA ROMANA (CONSILIUL LOCAL) CIF: 4521443 

Adresa: Strada Principala, Nr. 15 Tara: Romania

Tel: +40 0254733352 Fax: +40 0254733352 E-mail: achizitii@bretea-romana.ro; primar@bretea-romana.ro Punct(e) de
contact: Rodica Roman In atentia: : Rodica Roman

ANUNT 

Denumire contract:

Execuția lucrărilor de construcții-montaj, aferente obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat stradal în Comuna Br
etea Română, Județul Hunedoara”

Data limita depunere oferta:
29.10.2021 12:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip
contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare
stradala (Rev.2)

Valoare
estimata:

439.172,65 
RON

Caiet de sarcini:

Documentatie

atribuire.pdf

Descriere contract:

Prin proiectul ”Modernizarea sistemului de iluminat stradal în Comuna Bretea Română, Județul Hunedoara”, se propune rezolvarea pr
oblemelor sistemului de iluminat public existent prin înlocuirea unui numar de 402 corpuri de iluminat existente, cu altele mai perfor
mante - tip LED, din care 324 corpuri iluminat de 22 W, 54 corpuri iluminat de 45 W și 24 corpuri iluminat de 70 W și implementarea u
nui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere pentru întregul obiectiv.

Conditii referitoare la contract:

Sursa de �nanțare: Programul privind sprijinirea e�cienței energetice a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat p
ublic lansat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor prin AFM. Durata maximă de execuție - maximum 4 luni efective de lucru. Achizi
torul va plăti contravaloarea lucrărilor astfel: - în termen de 10 zile de la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, după primirea fa
cturii de la contractant, va achita contribuția proprie în procent de 10,92% din valoarea facturii; - în data de 15 a lunii se va depune cer
erea de plată, cu excepția lunii decembrie, iar în termen de 10 zile de la data intrării în contul Autorității contractante a contravalorii c
ererii de plată se va efectua plata către contractant.

Conditii de participare:

Oferta va � depusă letric, până la data limită de depunere a ofertelor prevăzută în anunțul de publicitate la sediul Primăriei Comunei
Bretea Română. Oferta poate � trimisă și prin curier. Plicul exterior trebuie să �e marcat cu denumirea și adresa ofertantului, pentru
a permite returnarea ofertei fără a � deschisă, în cazul în care oferta respectivă este declarată întarziată. Condițiile detaliate sunt prez
entate în Caietul de sarcini, parte a Documentației de atribuire. Achiziția se realizează conform prevederilor art.7 alin.(5) din Legea 98/
2016 privind achizițiile publice coroborate cu cele ale art. 43- 46 din Hotărârea Guvernului nr. 395/ 2016, pentru aprobarea Normelor
metodologiee de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului- cadru din Legea nr. 98/ 2
016 privind achizițiile publice, prin achiziție directă, prin publicarea unui Anunț publicitar. Achiziția se va �naliza prin intermediul Catal
ogului electronic de servicii și produse disponibil în SICAP, în acest sens operatorii economici participanți trebuie să dețină certi�cate
digitale de acces în SICAP. Ofertantul declarat câștigător va posta în catalogul de produse lucrarea corespunzătoare prezentului anun
ț.

Criterii de atribuire:

Criteriul de atribuire- prețul cel mai scăzut pentru realizarea lucrărilor. În cazul în care se constată ca urmare a prețulului similar ofert
at, că doua sau mai multe oferte se situează pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul unui plic închis depus l
a autoritatea contractantă, reofertarea de la ofertanții clasați pe primul loc. În acest sens, la solicitarea comisiei de evaluare, ofertanții
vor prezenta la sediul autorității contractante în termenul acordat propunerea �nanciară cu un nou preț. Valoarea propunerii �nancia
re nu poate � mai mare decât valoarea estimată a lucrărilor.

Informatii suplimentare:
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Informații suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Bretea Română, telefon +40 0254733332, persoana de contact Roman Rod
ica sau e-mail: achizitii@bretea-romana.ro. Achizitorul are deplina decizie în selectarea ofertantului câștigător fără a � obligat să prezi
nte justi�cări celorlalți ofertanți. Prezentei achiziții nu i se aplică prevederile referitoare la soluționarea contestațiilor de către CNSC, ac
hiziția directă ne�ind o procedură de atribuire a unui contract de achiziție publică.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR 
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