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ANUNT
În vederea atribuirii contractului de achiziţie care are ca obiect prestarea serviciilor
,,Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase
din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special” si a serviciilor ,,Maturatul, spalatul, stropirea si
intretinerea cailor publice in orașul Drăgănești-Olt, județul Olt, Orașul Drăgănești –Olt, str. N. Titulescu,
nr. 150, cod postal 235400, jud. Olt, Romania, tel. +40249465815, fax: +40249465811, email:
primaria@draganesti-olt.ro, adresa internet: www.draganesti-olt.ro, în calitate de autoritate contractantă,
lansează prezenta solicitare de oferte de preţ. În cazul în care sunteţi interesaţi de prestarea serviciilor
menţionate mai sus aşteptăm oferta Dumneavoastră.
Procedura de atribuire: cumparare directa conform art.7 alin (5) din Legea nr. 98/2016 cu completarile si
modificarile ulterioare
Tip contract: Servicii
Denumire achizitie: ,,Precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv a deseurilor
toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special” si ,,Maturatul, spalatul,
stropirea si intretinerea cailor publice’’ in orașul Drăgănești-Olt, județul Olt.
Cod CPV : 90500000-2 servicii privind deseurile menajere si deseurile
90512000-9 servicii de transport deseuri menajere
90610000-6 servicii de curatare si maturare strazi.
Conditii participare: Ofertanti trebuie sa detina Licenta ANRSC pentru serviciul public de salubrizare a
localitatilor conform Legii nr.51/2006, cu modificari si complatari ulterioare si sa nu se regaseasca in
situtiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea 98/2016 a achizitiilor publice.
Serviciile vor fi prestate cu respectarea cerintelor din Caietele de sarcini.
Criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret .
Limba de redactare a ofertelor : română.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile față de data transmiterii acestora.
Valoarea estimata a achizitiei: 94.120,74 lei fără TVA.
Perioada de atribuire a contractului: temporar, 6 luni, pana la finalizarea procedurii de atribuire (prin
concesiune) a contractului de servicii, cu posibilitatea de prelungire, prin incheiere de acte aditionale cu
acordul partilor (valoare estimata maximala a contractului 132.519,00 lei fara TVA)
Preţul ofertei este ferm în lei şi nu se actualizează.
Achiziţionarea se va realiza prin achiziţie directă din catalogul electronic din SEAP, de la adresa www.elicitație.ro.
Ofertanţii care doresc să depună oferte, vor posta oferta lor în Catalogul electronic până la data de
16.03.2017 ora 16.00 şi vor trimite o adresă prin care vor înştiinţa Autoritatea contractantă că au postat
oferta în catalog.
De asemenea ofertanţii vor trimite o dată cu adresa şi declaraţia privind acceptarea clauzelor
contractuale. Adresa şi declaraţia se pot transmite şi scanate (cu semnături) pe adresa de e-mail
primaria@draganesti-olt.ro
Informaţii privind documentaţia se gasesc pe adresa internet: www.draganesti-olt.ro. Alte informaţii
privind solicitarea de oferte se pot obţine pe adresa de e-mail: primaria@draganesti-olt sau prin fax:
+40249465811 pînă la data limită pentru postarea ofertelor în Catalogul electronic.
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