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 PROGRAMUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA 
COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL 

Investitia: 3-Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul 

unitatilor administrativ teritoriale 

 

Nr. 7993 /C/20.12.2022 

 

Catre, 

 __________________________ 

 

CERERE DE OFERTA 

 

UAT Oras Sacueni, cu sediul in Sacueni sat Libertatii nr.1, județul Bihor, cod postal 417435, cod de 

înregistrare fiscală nr.4593474, telefon: 0259352194, e-mail: orassacueni@gmail.com ,  reprezentat 

prin BERES Csaba, intenționează să achiziționeze prin Cumpărare directă, în conformitate cu 

prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 43, alin. (3) din HG 395/2016, 

servicii de elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si Proiect Tehnic de 

Executie si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor în vederea implementării 

proiectului: Lucrari de reabilitare avand scopul cresterii eficientei energetice al cladirii Casei de 

cultura din localitatea Cadea, Orasul Sacueni, finantat prin PNRR-C10-I3, Coduri CPV 79314000-8 

- Studiu de fezabilitate; 79930000-2 - Servicii de proiectare specializată; 71356200-0 - Servicii 

de asistenţă tehnică 

 

Obiectul contractului de servicii: servicii de elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor 

de interventii si Proiect Tehnic de Executie si asistenta tehnica pe perioada de executie a 

lucrarilor 

Durata contractului: 36 luni 

Termen maxim de predare a Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii – 2 luni de 

la semnarea contractului 

Termen maxim de predare a Proiectului Tehnic de Executie – 6 luni de la semnarea 

contractului  

 

Obligatiile prestatorului: 

 

1. Elaborarea, in termenele stabilite a documentatiilor tehnice prevazute in obiectul 

contractului cu respectarea HG 907/2016 si a Ghidului specific aprobat prin Ordinul 

MDLPA nr.999/2022. 

2. Asigurarea asistenei tehnice din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor de 

executie 

3. Respectarea prevederilor Cererii de finantare nr. C10-I3-1577 si a anexelor acestuia (care 

prin ansamblul ei tine loc de tema de proiectare), prin solutiile tehnice adoptate in cadrul 
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scenariilor propuse si recomandat prin D.A.L.I. si pe durata elaborarii Proeictului Tehnic 

si a Detaliilor de Executie 

4. Respectarea principiului „Do Not Significant Harm” in conformitate cu Articolul 17 din 

Regulamentul UA 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile 

durabile, prin solutiile tehnice adoptate si proiectate pe parcursul elaborarii 

documentatiilor tehnice 

 

Pentru a veni in sprijinul dvs. in a elabora o oferta corecta si conforma cu realitatea si necesitatile 

subscrisei, anexam prezentei urmatoarele documente: 

 

1. Cererea de finantare nr. C10-I3-1577 insotit de anexele acestuia 

2. Formular de oferta – Formular 1 

 

Tinand cont de cele enumerate va rugam sa transmiteti oferta dvs., in max. 5 zile lucratoare de la 

primirea prezentei 

 

Cu respect, 

Primar 

BERES Csaba 
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