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oľele 16:00;

Dĺľecţia Tehnică
Seľviciul Investiţiĺ şĺ Lucľărĺ Publice, Achĺzĺţii Publĺce şiCompaľtĺmentul Achĺzĺţiĺ Publĺce şĺ Concesĺunĺ
Nr. 58252/07.06.2021
Nľ. exemplare:2

CPV: 79314000-8 Srudiu de fezabilitate (Rev.2);
CPY: 71322000-1 Servicii de pľoiectare tehnică
(Rev.2);

ANUNŢ

Munĺcipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, str. tr. 1, judeţul lalomi1a,
autoritate contractantă,
cu pľevederile Legii nľ.
ulterioare, Seľvĺcĺi de

telefon +40 243 23Ţ 40|, ťax +ĄQ 243 2I2 4Ig
intenţionează să achizi1ioneze pľin achĺziţĺe directă, în
98t2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi com
pľoĺectare _ studĺu de feza bilitate, studĺĺ de teľen, pentľu obţĺneľe ceľtĺficatde uľbanĺsm, acoľduľi şĺavize, pľoĺect tehnic (inclusiv documentaţie tehnicăde către veľificatoľĺ avizaţi), pľoiect pentľu executărĺi lucľăľiloľ deconstľuÍľe, seľvicĺĺ asĺstenţă tehnĺcă dĺn partea pe paľcuľsul executăľiĺlucľăľiloľpentľu obiectĺvul de ĺnvestiţie: ,,RE STRADA 1 MAI .CARTIER BOR21rr şi vă invită să tľansmiteţi ofeľta dvs seľviciile solicitate.

1. Codul de clasificaľe:

construcţia de lucľăľi publice

71356100-9 Servicii de control tehnic (Rev.2);
2. obiectul contľactului: Seľvĺciĺde pľoĺectaľe _ de fezabilitate, studiĺ deteľen, documentaţii pentľu obţineľe ceľtĺficat de acoľduľi şĺ avĺze, pľoĺecttehnic (inclusĺv veľificaľe documentaţĺe tehnĺcă de cătľe veľĺficatoľi avuaţi), pľoĺectpentľu autoľizaľea executăľii lucľăľĺloľ de constľuiľe, asistenţă tehnică dinpaľtea pľoiectantuluĺ pe parcuľsul executăľii pentru obiectĺvul deinvestiţie:

''REŢEA CANALIZARE STRADA 1 MAI - BORA il.

3. Modalitatea de atľibuiľe a contľactuluĺ de publĺcă: Achĺzĺţie Dĺľectă;

publică;
4. Modul de finalizare a achizitĺeĺ dĺľecte: unui contľact de achizitie

5. Valoarea estĺmată: 15.000,00 leí, făľă T.V.A.;
6. Pľeţul este exprimat în lei, făľă T.V.A. Nu se

contractului;
7. Suľsa de finanţaľe: Bugetul local.
8. Cľĺteľiul de atribuiľe: Pľeţul cel mai scăzu
9. Data limită de solicitaľe a claľificárÎlorz 22
10. Data limită de ľăspuns solĺcĺtaľe claľĺficăľĺ: 24. .2021 orele 16:30;
11. Data lĺmităpentľu depuneľea ofeľteloľ: 28.06
12. Peľĺoada de valabilitate a ofeľteloľ: 90 zile;
13. Lĺmbade ľedactaľe a ofeľtei: limba română;

I

14. Duľata de pľestaľe a servĺciiloľ:

1, orele 16:00;



- 1 lună elaborare SF
DEE, DTAC, documentaţie

egală cu durata de execuţie
verbal

plic Închis, însoţit de Foľmulaľ nľ. 1_ Scľisoare de
completat, în original, şi va conţine toate documentele
pnn Instľucţiunile cătľe ofertanţi'

17. DesÍăşuľarea achizĺţĺei
în SEAP / Iniţieri de proceduľi de
pagina de internet a
Informaţii de interes public/ Achizilii publice;

Acestea pot fi descărcate de la adresa
Inťormaţii de interes public/ Achiziţii Publice.

Diľector Executiv,
Marian Radu

1. Duľata de elaboraľe a documentaţiei tehnice:
, studii de teren, documentaţie obçineľe avize şi acoľduri, PT,

tehnico- economică' caięte de
2. Pentru serviciile de asistenţă tehnică din partea , durata acestora va fi

contractului de lucrări, v până la încheierea procesului
de recepţie la teľminarea lucrăriloľ'

15. Modul de tľansmiteľe a ofeľteloľ: Municipiului Slobozia, str.
Episcopiei nľ. l, parter' camera 20 - Relaţii cu Publicul;

16. Pľezentarea ofertei: ofeľta sę va alcătui într- exemplaľ şi va fi prezentată în
(ataşat în afaľa plicului),

de Autoľitatea Contractantá

: Invitalia de participare achiziçia directă este publicată
Anunţuri, pľecum şi pe

secţiuni1e

secţiunile

tel. +40 243 23I 40Ţ,int2II,
pe adresa de e-mail;

achiziçie - secţiunea
autorită1ii contractante, adresa

l8.Alte infoľmaţĺÍ - Pľezenteĺ ĺnvitaţii, ataşăm:
- Caietul de Saľcini,
_ Nota conceptuală;
- Tema de proiectare;
- Instrucţiuni către ofertanţi;
- Formulare;
- Contract-cadru.

19. Pentru infoľmaţii suplimentaľe ne puteţi contacta
persoana de contact: Ivancea Cerasela Ioanina,
cerasela. ivancea@municipiulslobo zia.ro.

Intocmit/Redactat,

2

Ceľasela Ivancea


