NR. 8901/ 31.12.2020

VARIANTA 1
Anexa nr. 1
Aprob
Conducătorul autorității contractante,
Primar : Béres Csaba
Aviz 1

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
AL UNITĂŢII TERITORIALE SĂCUENI PE ANUL 2021

Nr.
Crt.

Tipul și obiectul
contractului
de achiziție
1urnit /
acordului – cadru

Cod CPV

Valoarea
estimată a
contractului
/acordului –
cadru

Sursa de
finanțare

Procedura
stabilită/instr
umente
1urnitur
pentru
derularea
procesului de
achiziţie

Denumire compartiment
Achizitii publice
Data (luna)
estimată
pentru
iniţierea
procedurii

Data (luna)
estimată
pentru
atribuirea
contractului
de achiziţie
1urnit/acordul
ui-cadru

LEI, fără TVA

1

2

Eficientizarea sistemului de 453161109 Instalare de
iluminat public
echipament de
iluminare stradală
(Rev.2);

Prestări servicii de
elaborare documentații
tehnico-economice și alte
documentații (studiu istoric,
studiu peisagistic, studiu
geotehnic, studiu topografic,
documentația pentru
obținerea avizelor și

45310000-3
Lucrări de instalații
electrice (Rev.2)
71241000-9 Studii
de fezabilitate,
servicii de
consultanta, analize

Modalitatea
de derulare a
procedurii
de
atribuire

Persoana
responsabil
ă de
procedură

online/offline

5.580.799,00

POR
20142020

Procedura
simplificata

Ianuarie 2021

Martie 2021

Online

Hodut
Valentina
Denisa
Maria

491.634,22

POAT

Licitatie
deschisa

Ianuarie 2021

Iulie 2021

Online

Gal Emilia
Florica

3

4

acordurilor, expertiză gard,
studiu de fezabilitate,
proiect tehnic și detalii de
execuție, verificarea
proiectului tehnic) pentru
obiectivele de investiții: LOT 1 “Modernizarea
parcului dendrologic aferent
monumentului istoric
Castelul Stubenberg cat. B
și dotarea parcului cu
mobilier urban smart” LOT 2 “Modernizarea
parcului central și dotarea
parcului cu mobilier urban
smart” - LOT 3
“Transformarea străzilor
zonei istorice a cramelor și
drumului de legătură între
parcul central și parcul
dendrologic în spații verzi”
in cadrul proiectului: „Un
Săcueni mai verde”
Achiziție dotari laborator
SMART în cadrul proiectului
”Îmbunătățirea calității
30232110-8
serviciilor educaționale și de 37524100-8 Jocuri
sănătate pentru romi, în
educative (Rev.2)
Orașul Săcueni”, cod
PN1003
Infiintare centru
multifunctional comunitar,
Oras Sacueni

45210000-2 Lucrari
de constructii de
cladiri (Rev.2)

135.531,66

FRDS

Procedura
simplificata

Ianuarie 2021

Aprilie 2021

Online

Ardelen
Carmen
Marta

856.169,76

PNDR+
Buget
local

Contract
incheiat intre
entitati din
sectorul
public in
baza art.371
din Legea
nr.98/2016

Ianuarie 2021

Ianuarie 2021

Offline

Gal Emilia
Florica

5

Achizitionarea de
combustibil lichid,
motorina, pentru Orasul
Sacueni, judetul Bihor

094134200-9
Motorina

252.100,84

Buget
local

Procedura
simplificata

Martie 2021

Iunie 2021

Online

Hodut
Valentina
Denisa
Maria

6

Achiziție echipamente IT în
cadrul proiectului
”Îmbunătățirea calității
serviciilor educaționale și de
sănătate pentru romi, în
Orașul Săcueni”, cod
PN1003

30232110-8
Imprimata laser
(Rev.2) 3023100-6
Computere portabile
(Rev.2)
3000000-9
Echipament
informatic si
accesorii de birou %
cu exceptia
mobilierului si a
pachetelor software
(Rev.2)

530.657,43

FRDS

Procedura
simplificata

Aprilie 2021

Iulie 2021

Online

Ardelean
Carmen
Marta

7

Achiziție dotari cabinet
medical scolar si cabinet
stomatologic în cadrul
proiectului ”Îmbunătățirea
calității serviciilor
educaționale și de sănătate
pentru romi, în Orașul
Săcueni”, cod PN1003

39112000-0
Scaune(Rev.2)
39121200-8 Mese
(Rev.2) 39711130-9
Frigidere (Rev.2)
33100000-1
Echipamente
medicale (Rev.2)

145.970,48

FRDS

Procedura
simplificata

Iunie 2021

August 2021

Online

Ardelean
Carmen
Marta

164.000

POR
20142020

Procedura
simplificata

Martie 2021

Iulie 2021

Online

Gal Emilia
Florica

8

„Prestări
servicii
de 71322000-1
–
proiectare tehnică pentru Servicii
de
obiectivele de investiții:
proiectare tehnică
pentru
construcția
1. Lucrări de reabilitare
având scopul creșterii de lucrări publice
eficienței energetice a (Rev 2);
clădirii școlii orașului 79933000-3
–
Săcueni;
Servicii
de
2. Înființare centru cultural asistență tehnică în
multifuncțional în loc.
proiectare (Rev 2);
Ciocaia, oraș Săcueni,
județul Bihor;

3. Lucrări de asfaltare și
construire trotuare în sat
Cubulcut - tronson 2
Lucrări de asfaltare și
construire trotuare în sat
Ciocaia - tronson 2
Lucrări de asfaltare și
construire trotuare în sat
Olosig - tronson 2
Lucrări de asfaltare și
construire
trotuare
în
orașul Săcueni - tronson 2,
aferente proiectului:
“Revitalizarea fizică,
economică și socială a
Orașului Săcueni” Cod
SMIS: 126139”

