
                                                                                                            

România 
Județul Timiș 

Comuna Satchinez 
Adresă: Localitatea Satchinez, strada Daliei, nr. 82, Cod  

307365, Tel: 0256 379 500, Fax: 0256 379 502 
  

 www.satchinez.ro  

Nr.1778 /08.04.2022 
 

         INVITAŢIE DE PARTICIPARE  
 

 
1. Autoritatea contractantă: 
COMUNA SATCHINEZ, cu sediul în localitatea SATCHINEZ, str. Daliei, nr. 82, judetul Timis, telefon 
0256-379500, cod postal 307365, cod fiscal 6419890 
2. Tipul contractului pentru care sunt solicitate oferte: lucrari  
3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrari: achiziţie directă. 

4. Locul de prestare a serviciilor: sediul autorităţii contractante. 
5. Natura serviciilor care se vor presta, codul CPV, valoarea estimată a contractului:  
Ø Lucrari de  reparatii trotuare in localitatea Satchinez 

      cod CPV 45233253-7  Lucrari de imbracare a trotuarelor (Rev.2) 

Ø Valoare estimata : 415.000 lei +TVA 
6. Oferta va conţine: 

- Propunerea financiară,  (devizele oferta conform documentatiei tehnice atasate)  
OBS: In ofertarea valorii se va tine seama de toate cheltuielile  necesare executiei de lucrari solicitate 
de autoritatea contractanta si de documentatia tehnica atasata. 
Executantul va respecta cerintele prevazute in documentatia de ofertare nr.1777/08.04.2022. 
 
7. Durata de executie a contractului : 6 luni  
8. Se interzice depunerea de oferte alternative. 
9. a) Termenul limită de primire a ofertelor: 13.04.2022, ora 1200. 
    b) Adresa la care trebuie transmise / depuse ofertele: COMUNA SATCHINEZ, cu sediul în localitatea 
SATCHINEZ, str. Daliei, nr. 82, judetul Timis, telefon/fax 0256-379500, cod postal 307365, cod fiscal 
6419890 sau email: office@satchinez.ro. 

c) Limba în care trebuie redactate ofertele: română.   
11. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează: Buget 
Local. 
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: 30 de zile de la data de deschidere 
a ofertelor. 
13. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. 
 
Atasat va anexam documentatia de ofertare nr.1777/08.04.2022. 
Nota: Ofertantul clasat pe primul loc va posta oferta pe SEAP. 
 
 
 

Primar 
Cheaua Florin Olimpiu 

 
                                            
 


