
 

 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE 

Data: 10.09.2019 

 

 In temeiul prevederilor  art. 148 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, vă înștiințăm că autoritatea contractantă – COMUNA BONȚIDA,  jud. CLUJ 

-  a finalizat procedura de atribuire de tip negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de 

participare, prevazuta de art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare pentru contractul de lucrări având drept obiect Execuția 

lucrărilor de construcție grădiniță în localitatea Rascruci, în cadrul proiectului:"DESFIINTARE 

CLADIRE GRADINITA P+S RASCRUCI SI ANEXA P-CONSTRUIRE GRADINITA P+E CU 

PROGRAM PRELUNGIT, INPREJMUIRE, ACCESE SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”, 

coduri CPV 45453000 -7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2), 45214100-1 - Lucrari 

de constructii de gradinite (Rev.2). 

Referințe: 

Procedura de atribuire:                Procedură offline, procedură de negociere fără 

publicare prealabilă a unui anunţ de participare 

Cod unic de identificare a achiziţiei:  4565261/2019/01 

Contract de achiziţie publică de:   Execuția lucrărilor de construcție grădiniță în 

localitatea Rascruci, în cadrul proiectului:"DESFIINTARE CLADIRE GRADINITA P+S 

RASCRUCI SI ANEXA P-CONSTRUIRE GRADINITA P+E CU PROGRAM 

PRELUNGIT, INPREJMUIRE, ACCESE SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”– proiect 

finantat prin PNDR 2014-2020 

Coduri  CPV:  45214100-1 - Lucrari de constructii de 

gradinite (Rev.2) 

45453000 -7 - Lucrari de reparatii generale si 

de renovare (Rev.2) 

Invitații  de participare:       nr. 82,83,84,85 / 05.03.2019 

Valoare estimata a achiziţiei:                           1.770.545,87  lei fara TVA  

 

 Ca urmare a finalizării procedurii de atribuire, a fost încheiat contractul de lucrări nr. 99 din 

data de 09.09.2019, executantul lucrărilor fiind  SC CASTRUM CORPORATION SRL cu 

subcontractanți SC ALEX ȘI ELA SRL și SC AGROMIXT SRL. 

Valoarea  contractului de lucrări este de 1.752.351,89 lei fara TVA, iar  termenul de executie 

este  de 12 luni si perioada de garantie 36 luni. 

Procentul lucrărilor subcontractate: 

SC ALEX SI ELA SRL (branșament gaz și rețele de gaz) – 0,79% 

SC AGROMIXT SRL (branșament curent electric și rețele de curent electric)– 5,30% 


