
 

 

 

 

ANUNȚ DE PUBLICITATE 

PRIVIND  CUMPĂRAREA  UNUI  TEREN  INTRAVILAN CATEGORIE – CURTI- 

CONSTRUCTII  ÎN  MUNICIPIUL  VASLUI, JUDETUL VASLUI 

 

 

1. S.C.  Lucrari Drumuri si Poduri  S.A.  Vaslui,  Adresa: Municipiul Vaslui, str. Castanilor, nr. 8, 

Judetul Vaslui. 

 
2. OBIECTUL PROCEDURII: 

Achiziția unui teren intravilan necesar amplasării unei stații de mixturi asfaltice,  a unei statii de 

betoane si depozitarea de agregate balastiera, in  Municipiul Vaslui, Judetul Vaslui, teren ce 

trebuie să îndeplinească toate cerințele mentionate in caietul de sarcini; 

3. Procedura de atribuire aplicată: procedură internă. 

 
4. Locul  achizitiei imobilului: Municipiul Vaslui. 
5. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform Caietului de sarcini. 
6. Costul în vederea obținerii documentației de atribuire: GRATUIT,  de la sediul autorității 

contractante; 

7. Site-ul unde este publicată toată documentația de atribuire –www.ldpvaslui.ro– secțiunea 

Anunțuri. 
8. a)Termenul limită de primire a ofertelor: data de 26.01.2023, ora 16:00, la sediul S.C LUCRARI 

DRUMURI SI PODURI S.A. Vaslui, str. Castanilor,  nr. 8,  Mun. Vaslui. 
b) Limba în care se redactează ofertele: LIMBA ROMÂNĂ; 

9. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: data de 02.02.2023, ora 10:00, la sediul S.C LUCRARI 
DRUMURI SI PODURI S.A. Vaslui, str. Castanilor,  nr. 8, Mun. Vaslui; 

10. Data limita solicitari de clarificari: data de 16.01.2023 ora 10.00. 
11. Plata terenului achiziționat se va efectua prin virament bancar. 

12. Criterii de calificare : conform cap.2, cap.3, cap.4 din Caietul de sarcini; 
13. Criteriul de atribuire a ofertelor : „Cel mai bun raport calitate-preț”, 
14. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă : minim 90 zile; 
15. Depunerea ofertelor se va efectua conform Cap.5 - Modul de prezentare a ofertelor din Caietul de 

sarcini; 
16. Condiții de anulare: 

a) Nu a fost depusă nici o oferta; 
b) Au fost depuse numai oferte neconforme; 
c) Abateri grave de la prevederile legale/procedurale afectează cumpărarea sau este imposibilă 

încheierea contractului; 

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia în forrmă autentică contractul de vânzare 

într-un termen de cel mult 5(cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului comunicat pentru 

încheierea contractului, cu respectarea prețului și a condițiilor stabilite. 



 

 

 
17. Regulile de formulare a contestațiilor conform cap.10  din Caietul de sarcini. 
18. Relații suplimentare: Persoană de contact -  Birou Achizitii Publice. Tel: 0235.311.053. 

adresa email: achizitii.ldpvaslui@gmail.com sau ldpvaslui@gmail.com 

19. Orice ofertant poate participa la deschiderea ofertelor. 
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