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ANUNŢ DE PUBLICITATE
Munĺcipiul Slobozia, cu sediul înSlobozia, str. Episcopiei, nr. 1, judeţul
lalomi1a, telefon +40
243231401' fax +4O 243 212479, încalitate de autoľitate
contractantă, înconformitate cu prevederile
Legii nľ' 98/2016 privind achiziţii|epublice, intenţionează să
atribuie contractul de achizi1ie publică de

servicii având ca obiect Servicĺĺde diľigenţie de
şantĺeľpentľu supľavegh..* io".ĺ.ĺro.
pľivind ,,Extindere canalĺzaľe menajeľă stľada Geneľal Magheľu,
caľtieľBora,, şi vă invită să ne

transmiteţi oferta dvs. pentru sęrviciile menţionate anterioľ.

1'

2'

Codul de clasĺÍicaľe:CPV: 71520000-9 Servicii de supraveghere
a lucrărilor (Rev.2);
Obiectul contľactuluĺ: Servicii de dirigenţie de
şantier pentru supravegherea lucrărilor

pľivind ,,Extindere canalizaremenajeră strada General
Magheru, cartier Bora,,;
3. Cantitatea: conform caietului de sarcini;
4' Modalitatea de atľibuĺre a contractuluĺ de achĺzĺţiepublică: Achiziţie Directă;
5' Modul de finalĺzare a achlzĺţiei dĺrecte: încheiereaunui contract de acbizi1ie publică
de
prestări servicii;
6. Valoaľea estĺmată:: 2.800, 00lei, äľăTVA;
7 ' Pľeţul este expľimat înlei, ftră
TVA. Nu se acceptă actualizarea preţului contractului;
8. Suľsa de finanţaľe: Bugetullocal;
9. Cľĺteľiulde atribuiľe: Preţul cel mai scăzut;
10. Data lĺmĺtăde solicitaľe a claľificăľĺlor:05.Il.202l,
orele 13:00;
11' Data limĺtă de ľăspuns solicitaľe claľĺÍicăľi:0g.t1,2021',
orele 16:30;
12.Data limită pentľu depuneľea ofeľteloľ: l,1.11.2021, oľele
16:00;
13. Peľioada de valabĺlitate a ofeľteloľ: 90 zile;
14. Limba de ľedactaľe a ofeľteĺ: limba română;
15' Durata de pľestare a seľvĺciĺIoľ:Data de începere
a contractului se stabileşte a fi din a doua
zi de la sęÍlnarea contractului de cătľe ambele păţi până la flnalizarea
lucľărilor, contractul
Íinalizându-se la încheierea procesului veľbal de recepţie
finală, la expirarea perioadei de
garanţie a lucrărilor;
16'

Modul de tľansmiteľe al ofeľteloľ:Primăria Municipiului Slobozia'
str. Episcopiei tr.
parter, Birou

Unic - Relalii cu publicul;

1,

ezentar ea ofeľtei :
oferta se va alcătui întľ-unexemplaľ va Íi prezentatáîn plic închis,
şi
însoţitde Foľmulaľ nľ.
1- Scrisoaľe de înaĺntaľe
(ataşat înafaľa plicului), completat, înoriginal,
şi va conţine:
17 . P r

Ceľtificat constatator emis de oÍiciul Naţional al Registrului Comeţului/ Certificat
de
înľegistľare,din care să rezulte obiectul de activitate sau' încazul
ofertanţilor străini, documente
a)

echivalente caľe dovedesc forma de înľegistľare/átestareori apartenenţa
din punct de vedeľe profesional,
confoun legislaţiei ţării de rezidenţă, a operatorului economic. obiectul
contractului trebuie să aibă
corespondent încodul CAEN din certiÍicatul constatatoľ. Informaţiile
cuprinse înçertificatldocumentul
echivalent voľ fireale şi valabile la momentul pľezentării acesfuia'
b) oferta elaborată înbazacaietului de sarcini;

o Pľopuneľea tehnĺcă elaboratăîn conformitate cu prevedeľile caietului dę sarcini.
Propuneľea tehnică trebuie să ľespecte toate cerinţele solicitate încaiet
de sarcini;
o

Pľopuneľea fÎnancĺaľădin care să reiasă valoaľea înlei, fără T.V.A. a serviciilor
prestate. Formular nr.2 _ Foľmular de ofertă - se va completa
şi se va prezentaînoriginal;
c) Autoľizaţie de diriginte de şantier valabilă îndomeniile/subdomeniile:
6.1- Lucrări tehnico- edilitare şi reţele de apă
şi canalizare.

Desfăşuľaľeaachizĺţieĺ:Anunţul de participaľe la achiziçia directă este publicat în
SEAP,
secţiunea Publicitate _ Anunţuri' pľecum şi pe pagina de intemet a autoľităţii
contractante,
adresa www.municipiulslobozia.ro' secţiunile -Informaţii de interes public
/ AchiziţiiPubliceAnunţuri Achiziçii Publice.
19' Caietul de sarcini şi formularele pot fi descăľcate de la adresaĽww.muĺricip1g1şlqb8zią.ľo,
la
secţiunea Informaţii de interes Public/Achiziţii Publice- Anunţuri Achiziţii
Publice.
18'

operatorii economici interesaţi vor tľansmite ofertele

la adľesa Primăriei Municipiului
Slobozia, strada Episcopiei nľ.1, cod poştal 92OO23,Slobozia, Judeţul lalomiţa.
20.

Alte ĺnformaţii: Prezentului anunţ ataşăm Caietu| de sarcini nľ. g59g6/I8.tO.2O2l
formularele necesare depunerii ofertelor.

şi

21.Pentru inťormaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 02431231401, int 211, peľsoana
de

contact: Ivancea Cerasela

cerasel

a.

iv

loanina,
aĺcea@municipiul slobo zia.r o.

*

