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ANUNŢ
Municipiul Slobozia, cu sediul înSlobozia, stľ. Episcopiei, nľ. 1, judeţul Ialomi1a,
telefon 02431231401, fax 0243l2I24I9, încalitate de autoritate contľactantă,
intenţionează, să, achiziţioneze diľect' înconfoľmitate cu pľevedeľile Legii nľ. 9812016
privind achizi1iile publice, uľmătoarele: "Seľvicĺi topo-cadastľale ĺn vedeľea
ľealizaľii lucľăriloľ de înregĺstľaľe
sĺstematică însectoaľe cadastrale pentru
imobile din extľavĺlanulMunicipiului Slobozia'' şi vă invită să ne tľansmite1i ofeľta
dumneavoastră.

Codul de clasĺficaľe:
CPV: 71354300-7 Seľvicii de cadastru
71351810-4 Servicii de topogľafie
2" obĺectul contľactuluĺ: ,,Servicii topo_cadastľale in vedeľea ľealizaľii
lucľăľĺloľde înľegistraresistematică însectoaľe cadastľale pentľu imobile din
extľavĺlanul Municipiului Slobozia''.
3. Modalitatea de atribuire a contractului de achizitĺe publica: Achiziçie Diľectă;
4. Modul de Íinalizaľea achiziţiei directe: încheiereaunui contract de achizitie
1.

publică

:

Valoaľea estimată:. z 130.252,10lei, fără T.V.A.
6" Pľeţul este exprimat înlei, făľă T'V.A. Nu se acceptă actualizarea pľeţului
5.

contractului.
7. Suľsa de ÍÎnanţaľe:
Bugetul local.
8" Cľĺteľĺul
de atribuĺre: Pľeţul cel mai scăzut;
9.Data lĺmită de solicitaľe a claľifÎcăľiloľ:
09.O7.2Ol8,
10. Data limită de ľăspuns solicitaľe claľificăľi:1l.O7.2OI8,
l1.Data limită pentľu depuneľea ofeľteloľ: 13.07.2018,
12. Perioada de valabilitate a ofeľteloľ:90 zile;
13. Lĺmba de ľedactaľe a ofeľtei: limba ľomână;
14. Durata contľactului este până la data de 31.08.2019 conform precizăľiloľ din
Caietul de sarcini.

15. Modul de tľansmiteľe a ofeľteloľ: Primăria Municipiului Slobozia,

Episcopiei nľ. 1, paľteľ' camera 20 _ Relaţii cu publicul.
16. Pľezentarea ofertei:

stľ.

ofeľta se va alcătui într-unexemplaľ şi va fi prezentatáîn plic închis,însoţĺt
de Foľmulaľ nľ. 1- Scľĺsoaľede înaintaľe(ataşat înafaľa pliculuĺ), completat, în
original, şi va conţine:
caľe să reiasă obiectul de activitate al ofeľtantului, informaţiile cuprinse în
certificatul constatator tľebuie să fie rcalelactuale la data limitĺ de dęunere a
ofertelor. Se va prezenta documentul cu menţiunea,,conform cu originalul''.
I

Necesitatea deţineľii de cătľe operatorii ęconomici a unor autoľizaţĺi:
- peľsoane fizice autorvate încategoľia A, B sau D ori peľsoane
juľĺdĺceautoľĺzateînclasele I, II sau III confoľm prevedeľilor
Contľactului de ťrnanţar ę nt.293 1 / 03. 04.20 1 8.
Se voľ ptezenta documentele cu menţiunea ,,conform cu oľiginalul''.
ceľin1elor din Caietul de sarcini;

tehnĺcă, înoľiginal, caľe să corespundă

pľin completaľea

ľ'oľmularuluĺde ofeľtă şi a Centľalizatoľului de pľeţuľĺ.
17. DesÍăşuľaľeaachĺzĺţĺeĺ:
Anunţul de paľticipare

la achizi1ia diľectă este publicat
secţiunea Publicitate anunţuľĺ,precum şi pe pagina de intiľnet a
autoľităţii contractante, adľesa www.sloboziail.ro, secţiunile Lĺcitaţiĺ.

înSEAP,

Caietul de saľcini şi formulaľele pot

www. sloboziai1.ro, secţiunea Licitatii.

fi

descărcate

de la

ađľesa

operatorii economici interesaţi voľ transmite ofertele la adresa Pľimăria
Municipiului Slobozia, stľ. Episcopiei nľ. l, paľteľ, camera 20 - Relaţii cu publicul.
ofertele pot fi transmise şi pe mail: mitus.nita@municipiulslobozia.ľo' cu
condiçia pľezentării ofertei înoľiginal de cătľe ofeľtantul cđrevafiđeclaratcâştigătoľ.
15. Alte informaţiĺ: Prezentului anunţ ataşăm Caieful de saľcini
şi foľmularele

necesare depunerii ofeľtelor.

16. Pentľu infoľmaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 0243l23t41l, iĺt 21 0,
persoana de contact: Nita Mitus, Sau pe adľesa de e-mail;
mitus.nita@municipiulslobozia.ľo

Pľimaľ,
Nicolae -
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