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Anunț achiziție directă  

Servicii întreținere și reparații Stație epurare din sat Sărata, comuna Sărata 

 

 

În temeiul prevederilor art. 7, al. (5) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările 

ulterioare privind achizițiile publice și art. 43 din HG nr. 395/2016 privind Normele metodologice 

de aplicare a prevederilor referioare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru 

din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare privind achizițiile publice, Primăria 

comunei Sărata, județul Bacău, cu sediul în localitatea Sărata, comuna Sărata, str. Stațiunii, nr. 38, 

cod postal 607361, telefon/fax: 0234/214866, e-mail: comuna.sarata@bc.e-adm.ro, în calitate de 

autoritate contractantă, urmează să achiziţioneze direct Servicii de întreținere și reparații Stație 

epurare din sat Sărata, comuna Sărata, constând în asigurarea funcționării permanente a stației de 

epurare, asigurarea și alimentarea cu substanțele consumabile necesare conform Carte tehnică, 

revizii tehnice trimestriale și reparații.  

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă. 

Sursa de finanțare: Bugetul local. 

Tip contract: Contract de achizitie publică. 

Denumire achiziție: Servicii de întreținere și reparatii Stație epurare din sat Sărata, comuna Sărata. 

Cod clasificare CPV: 45259100-8 Reparare si intretinere a statiilor de epurare (Rev.2) (Rev.2). 

Condiții de plată: conform contractului. 

Valoare estimată fără TVA: 50 000 lei. 

Modul de prezentare a ofertei: Ofertele se depun prin e-mail: comuna.sarata@bc.e-adm.ro , prin 

poștă, sau direct la sediul autorității contractante. 

Cerințe obligatorii: Prețul ofertei va fi exprimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă oferte alternative. 

Criteriu de adjudecare: Prețul cel mai scăzut. 

Data limita transmitere ofertele de pret: 18.02.2022, ora 09.00, urmand ca achizitia cu operatorul 

economic selectat sa se faca prin intermediul platformei SEAP. Pentru identificarea ofertei de preț 

se va publica în catalogul electronic sub denumirea: Servicii de întreținere și reparații Stație 

epurare din sat Sărata, comuna Sărata. 

 
 

Intocmit, 

Consilier Achizitii Publice 

TULBURE Loredana 
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