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Nr. înregistrare: 1693 / 09.08.2019 

PROCES – VERBAL 
privind deschidere ofertelor depuse în urma anunțului de transparență nr. 1668/06.08.2019 

 

Încheiat astăzi, 09.08.2019 ora 1230, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse privind achiziția de 

lucrări aferente proiectului de ”Extindere rețea de alimentare cu apă – sat Lăzăreni, sat Bicăcel, 

sat Calea Mare”. 

1. CPV: 45232150-8 – Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă (Rev.2) 

2. Nr. anunț de transparență publicat pe https://primarialazareni.ro – 1668 din 06.08.2019 

3. Reprezentanții autorității contractante: Miclău Sebastian, a procedat astăzi, la sediul 

Primăriei Comunei Lăzăreni la deschiderea ofertelor. 

4. Operatorii economici au depus oferte astfel: 

a) în termenul limită, până la data de 09.08.2019, ora 1230, următorii: 

Nr. 
crt. 

Denumire Nr. și ora înregistrării 

1 SC EUROSILVER CONSTRUCT SRL 1691 / 09.08.2019, ora 1145 

b) oferte întârziate (daca este cazul): nu este cazul  

La ședința de deschidere participă ofertanți și/sau reprezentanți împuterniciți ai acestora, după 

cum urmează: 

Nr  
crt. 

Ofertanți Numele/prenumele 
reprezentantului împuternicit 

Nr./data actului de 
împuternicire 

1 nu este cazul nu este cazul nu este cazul 

 

5. Se trece la deschiderea ofertelor. Toți participanții recunosc integritatea plicurilor care conțin 

ofertele. 

6. Se consemnează lista documentelor depuse de fiecare operator economic și se dă citire 

datelor principale ale fiecărei oferte. 
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Ofertanți 
 
 
Elementele  
principale ale ofertei 

EUROSLIVER 
CONSTRUCT SRL 

   

Scrisoare de înaintare ✓    

Propunere financiară ✓    

Propunere tehnică -    

Perioada de valabilitate 
a ofertei 

30 de zile    

Operatorii economici ale căror oferte au fost întârziate și pe cale de consecință respinse în 

cadrul ședinței de deschidere sunt următorii:  nu există 

Sunt / nu sunt obiecții sau alte mențiuni cu privire la modul de desfășurare al ședinței. 

Se declară închise lucrările ședinței de deschidere a ofertelor, urmând ca membrii acesteia, să 

analizeze în detaliu ofertele, în ședințe ulterioare, în conformitate cu cele stabilite prin 

documentația de atribuire. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar original, care va 

fi comunicat tuturor ofertanților prin postare pe https://primarialazareni.ro . 

Reprezentanții autorității contractante 

Nume și prenume           Semnătura 

Miclău Sebastian       

Reprezentanți operatori economici  

Nu este cazul 

 

mailto:primaria.lazareni@cjbihor.ro
https://primarialazareni.ro/

