
AUTORITATEA CONTRACTANTA 
JUDEŢUL VASLUI 
Adresa: Consiliul judetean Vaslui /3/'t 1- · 14. ()9. Nr . ................ din ................... 2021 
Vaslui, Str. Ştefan cel Mare nr. 79,jud. Vaslui 
Codul postai: 730168 
Telefon: 0235 361089; Fax 0235 361091 

INVITATIE DE PARTICIPARE 

Autoritatea contractanta - Judetul Vaslui, vă invită să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea 
contractului de achizitie publica : Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a 
animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale 

Cod CPV: 98371120-1 

1. Obiectul contractului: Servicii de colectare, transport, incinerare si eliminare finala a animalelor
moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale
2. Sursa de finantare a contractului care urmează sa fie atribuit: buget de stat.
3. Valoarea estimata: 49.000,00 lei fara TVA.
4. Pretul ofertei va fi exprimat in lei fara TV A. TV A se va evidentia separat. Pretul ofertei este ferm in lei.
NU se accepta actualizarea pretului contractului.
5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare servicii: Preţul cel mai scazut.
6. Oferta va cantine:

- Propunere tehnica. Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii propunerii tehnice cu
cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte explicit asumarea de către 
ofertant a tuturor cerintelor / obligatiilor prevăzute în Caietul de sarcini. 

- Formularul de oferta.
7. Conditii participare:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii 
din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre 
situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care 
fac obiectul contractului. 

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea cerintei: 
- Certificat constatator emis de ONRC, alte documente, dupa caz.

8. Alte documente:
- Scrisoare de înaintare.
- Imputernicire
- Autorizatii sanitar-veterinare si de mediu

9. Condiţii de plată: Plata se va face in lei, pe baza de facturi, cu ordin de plata, dupa prestarea si receptia
serviciilor, in conformitate cu propunerea financiara, numai in cont deschis la Trezoreria Statului.
Nu se vor face plati partiale.
10. Adresa la care se depune oferta: CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI, strada Ştefan cel Mare, nr. 79,
Registratură- parter, cod poştal: 730168,judetul Vaslui. �11. Termenul limita pentru depunerea ofertei: data /,Z. /tJ. .20.;l / ora / CI 

Alăturat va transmitem documentatia de atribuire compusa din: 
- caietul de sarcini
-formulare
- clauze contractuale

Functia Sernnatura 

Sef serviciu 

Intocmit - l ex- Vlad SACALIUC Consilier achizitii 




