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Nľ. 55812/28.06.2018

ANUNŢ

Municipiul Slobozia, cu sediul înSlobozia, str. Episcopiei, nľ. 1, judeţul
Ialomiţa, telefon 02431231401, fax 02431212419, încalitate de autoľitate
contractantă, intenţionează, să achiziţioneze direct, înconformitate cu pľevederile

Legii nľ" 9812016 pľivind achiziţiile publice cu modificările şi completăľile ulteľioaľe,
uľmătoaręle:

- "Seľvĺcii de consu|tanţá pentľu elaboľaľea studiului de opoľtunitate privĺnd
modeľnizaľea tľanspoľtului public local înMunicipĺul Slobozia'' şi vă invită să
ne transmiteţi
1.

ofeĺa dvs.

Codul de clasificaľe:

CPV:

79311200-9 _ Seľvicii de realizare de studii
2. Obĺectul contľactului: o'Seľvicii de consultanţă pentľu elaboľaľea studĺuluĺde

opoľtunĺtate pľivind modernĺzaľea tľanspoľtului public local înMunĺcipĺul
Slobozia".
3. Modalĺtatea de atľibuiľe a contľactului de achiziţie publĺcă: Achiziţie Directă;
4. Modul de fÎnalizarea achizĺţiei diľecte: încheiereaunui contract de achizi1ie

publică;
5. Valoarea estimatăz z 52.000 lei, frră T.V.A'
6. Pľeţul este exprimat înlei, fără T.V.A. Nu se acceptă actua|izarea pľeţului
contľactului.
7. Sursa de fÎnanţaľe:Bugetul local.
8. Criterĺul de atribuiľe: Pľeţul cel mai scăzut;
9. Data limită de solicitare a clarificăriloľ: 03.07.2018,
10. Data limită de ľăspuns solĺcitaľe clarificări: 05.07.2018,
ll.Data lĺmită pentľu depuneľea ofeľteloľ: 06.07.2018,
12. Peľioada de valabilitate a ofeľteloľz 90 zíIe;
ĺ'3. Limba de ľedactaľe a ofeľtei: limba română;
14. Duľata de elaboľare documentaţie: 60 zile de la data atribuirii contractului şi
oľdinului de începeľeal seľviciilor.

15. Modul de tľansmĺteľea ofeľtelor: Primăľia Municipiului Slobozia,

str.

Episcopiei nĺ. 1, parter' camel'a 20 - Relaçii cu Publicul.
16. Pľezentarea ofeľtei:
ofeľta se va alcătui întľ-unexemplaľ şi va fi prezentată"în plic închis,însoţit
de Foľmular nľ. 1- Scľisoaľe de înaintare(ataşat înafaľa pliculuĺ), completat, în
original, şi va conţine:

1

1. Certificatul Constatatoľ emis de Registrul Comeţului din caľe să reiasă
obiectul de activitate al ofeľtantului, informaţiile cupľinse înCęľtif,rcatul Constatator
tľebuie să ťte reale lactuale la đatalimită de depunere a ofeľtelor.
2. Formulaľ nt. 2 _ Formular de ofeľtă - se va completa şi se va prezenta în
original, însoţitde çentralizator.
3. Propunerea tehniqă caľe să corespundă pľevedeľiloľCaietului de Sarcini.
17. Desfăşuľaľea achiziţiei: Invita1ia de paľticiparcla achiziţiadirectă este publicată
înSEAP, secţiunea Publicitate _ Anunţuri, pľecum şi pe pagina de internet a
autorităţii contractante, adľesa www.sloboziail.ro, secţiunile Infoľmaţii _ Anunţuri,
Licitaţii.

Caietul de Sarcini

şi foľmularelę pot fi

descărcate

de la

www.sloboziail.ro, secţiunea Informaţii- Anunţuľi şi secţiunea Licitaţii.

adresa

opeľatorii ęconomiĺ;i interesaţi vor tľansmite ofeĺtele la adľesa Pľimăria
Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nľ. I,pattet, cameľa 20 - Relaţii cu publicul.
15. Alte infoľmaţĺi:Pľezentului anunţ ataşăm Caietul de sarcini

necesare depuneľii oferteloľ'

şi foľmularele

16. Pentru informaţii suplimentaľe ne puteţi contacta la tel. 0243l23l4OI' int 2l0,
de contact: Dobre Ionela Eugenia, sau pe adresa de e-mail;
ionela.dobľe@municipiulslo bozia.t o.

peľsoana

17" Anunţul este publicat înbazaprevedeľiloľ art. 43 aliĺ. (2) din H.G. nr.395l2Ot6
cu modificările şi completăľile ulteľioare' Încazul achiziçiei directe, autoritatea
contľactantă are obligaţia de autiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP
sau de a publica un anunţ într-osecţiune dedicată a website-ului propriďANAP sau a
SEAP, însoţitde descľierea produseloľ, seľviciilor sau lucľărilor caÍe vrmează a fi

achiziţionate.
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