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ANUNŢ – ACHIZIŢIE PUBLICĂ DIRECTĂ 
 

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR  ECONOMICI DE PROFIL INTERESAŢI 
1. Autoritatea contractantă: Institutul National De Cercetare Dezvoltare Pentru Biotehnologii 
In Horticultura Ștefănești - Argeș (C.F. 2522213) 
2. Sursa de finanțare: venituri proprii 
3. Informații generale  
Obiectul contractului: prestări servicii pentru executarea lucrărilor tehnologice de cultură la 
specia floarea soarelui pretabilă pentru amplasamentul precizat mai jos inclusiv achiziția de 
materii prime si materiale necesare. 
COD CPV: 77100000-1 Servicii pentru agricultura (Rev.2)  
AMPLASAMENT: Comuna Lunca Corbului – Silișteni, Tarlaua  39, suprafața utilă 46,05 ha. 
Schițele cadastrale si/sau documente privind terenul administrat de INCDBH Ștefănești pot fi 
solicitate de doritori la adresele de mai jos. 
Informații achiziție: în temeiul prevederilor art. 7 (5) din Legea nr. 98/2016, privind 
achizițiile publice,  în calitate de autoritate contractantă, lansează ACHIZIŢIA DIRECTĂ în 
vederea achiziționării  de prestări servicii pentru executarea lucrărilor tehnologice la specia 
floarea soarelui pretabilă pentru amplasamentul precizat mai jos, inclusiv achiziția de materii 
prime si materiale necesare, în conformitate cu devizul tehnologic și cu respectarea 
reglementarilor privind îngrășămintele și  produse de protecția plantelor admise prin legislația 
națională și regulamentele europene.  
4. Modalitatea de atribuire: achiziție directă, prețul cel mai scăzut 
5. Documentația de atribuire :  Pentru a fi declarate conforme si admisibile, ofertele trebuie 
sa îndeplinească cerințele tehnice minimale din caietul de sarcini.  
6. Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 05.04.2022, ora 10,00 data și ora atribuirii 
contractului 05.04.2022 ora 16,00 
7. Data stabilirii ofertei câștigătoare: 05.04.2022, ora 16,00 
8. Adresa la care se transmit ofertele: sediul institutului, Loc. Ștefănești, Sos. București -
Pitești, nr. 37, jud. Argeș, tel. 0248266838, e-mail incdbh.stefanesti_ro@yahoo.com, 
achizitii@incdbh-stefanesti.ro   

Pentru clarificări sau solicitări de informații suplimentare, inclusiv vizitarea amplasamentului 
obiectivului de investiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de mai sus.  
Caietul de sarcini – poate fi obținut de la Secretariat, 0248266838, e-mail 
incdbh.stefanesti_ro@yahoo.com 
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