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Diľecţia Tehnică
Scľviciul Invcstiţii, Lucľăľi Publice, Achizĺţii Publice şi Concesiuni
Compartimcntul Achiziţii Publice şi Conccsiuni
Nľ. 75949/18.09.2018

ANUNŢ

Municipiul Slobozia, cu
Ialomiţa, telęfon 0Ż43/Ż3l4

iul înSiobozia, str. lJpiscopiei, nľ' 1, jude1ul

ASIGURAREA EDUCATIEI
CoNsTl{UCT,IA şI DoT

MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN
UNEI cnĂorľr1E (ZONA I}oRA)'' şi vă

0Ż4312124),9, încalitate de autoľitate
iziçioneze diľect, înconfoľmitate cu prevedeľile
contľactantă, intenţioneazâ să
Legii nr. 98/Ż016 privind
ţiile publice, uľmătoaľele: Elaboľaľe studiu de
SBRVICilLOR SOCIALE SI
ÎezabiIitatę" CREŞTEREA CALIT
invită să ne tľansmiteti ofęľta

fax

1. CocIul de clasificaľe:

CPV:

79314000-8 Studiu de

litate

Ż. C)biectul contľactului: Eląboľare studiu dc fezabilitate "CRBŞTBREA
SOCIALE şI ASIGIIRAREA BDUCAŢIBI
CALITĂŢII
^SERVIcilLoR
MUNICIPIUL
sLoBoZIA PRIN CONSTRUCTIÄ ŞI
TIMl'UluI IN
DoT^REA UNEI GRĂDINIŢE (ZoNA BoRÂ)''.

atľibuiľe a cqntľactu|ui dc achiziţie publică: Achiziţie Diľectă;
4. Modul dc finalizaľe a achizitiei diľecte: încheieľeaunui contract de achizitie

3. Modalitatea de

publică;
5' Valoaľea estimată: :50.420,16 lei, făľă T.V.A.

6. Pľeţul este exprimat înlei, fără T.V.A, Nu sc acceptă açtualizaręa pľeţului
colltľactttlui.
7. Strľsa dc ĺinanţare: Bugettll lccal'
8. Critcľiul de atľibuire: pľeţulce| mai scăzut;
9. I)ata limită de solicitarc a clarificări|or:2 i.09'20 j 8, ĺ.;ľal4:00
10. Data limită de răspuns solicitaľe clariÍicări: Ż4.09.Ż0I8' ora 16:30
11.Data limită pentľu depunerea oferteloľ: 27.09.Ż018, oľa 16.30

Perioada de valabilitate a ofeľteloľ: 90 zile;
Limba de redactare a ofeľtei: limba rornână;
14. Duľata de claboľaľe documentatie: maxim

12.
13.

2 luni de la

data atribuirii

contľacttl1ui'

15. Modul de transmiteľe a ofcľteloľ: Primăľia Municipiului Slobozia,

Episcopiei nr. 1, parteľ' cameľA 20 - Relaţii ctr publicul.
1 6. l)ľczcntaľca ofcrtei:

stľ.

ofeľta se va alcătui întľ-unexemplar şi va Íi prezentatáînplic închis,însoţit
de Foľmulaľ nľ. 1_ Scľisoare de înaintare(ataşat înafaľa plicului), completat, în
oľigilral, şi va conţine: toatę docr;męntele sĺ:licitate de autoritatea contľactantă prin
Instľucţiuni către ofeľtanţi'
17. DcsÍăşuI'aľeaachiziţiei: Invitaçia de paľticipare la achiziţia diľectă este publicată

îlrnoul

SE'AP_Iniţieri de proceduľi de achiziçie-secţiunea Publicitate-Anunţuri,
pľecum şi pe pagina dę internęt a autorităţii oontľactantę' adľesa www.sloboziail'ľo,
secţiunile Informaţii-Anunţuri, Lic.itaţii;
Caietul de sarcini, Instľucţiuni cătrę ofęrţanţi şi foľmularele pot fi descăľcate
de la adręsa rvry\ryól9baz'ą!.1a, secţiunea Iq&,--n4ąţ'!:4uu!ţuli şi secţiunea Licitaţii'

operatoľii economici interesaţi voľ transmite ofertelę la adresa Pľimăľiei
Municipiului Slobozia.
Alte infoľmaţii
Pľczentci invitaţii ataşăm:
18.

-Instľucţiuni către ofeľtanţi;
_Nota conceptuală;
-Tema de proiectaľe;
-Caietul de saľcini;
-Contľact-cadru;
-Formularele necesare depuneľii ofeľtęlor.
19. Pęntru infoľmaţii suplimentare ne puteţi

peľSoana de contact: Dobľę ionela Eu
ionela' do bre@nrunicipiulslobozia'ľo

la tę|. 0Ż43lŻ37401,, int 2I0,

sau pe adresa de

ontu

Ż

e-mail;

