
RoMÂNIA
JUDEŢUL IALoMITA

Slobozia,
Tel: 4365352

construcţia de lucrări publice

de fezabilitate, proiect tehnic,

publică: Achizi1ie Directă;

unui contract de achizitie

actualizarea preţului

orele 13:00;

Dĺľecţĺa Tehnică
Seľviciul Investĺţĺĺ şĺ Lucrăľĺ Publice, Achiziţiĺ Publice şĺCompartimentul AchĺziţÍĺ Publĺce şi ćoncesĺunĺ
Nr.57372103.06.2021
Nľ. exemplare:2

1. Codul de clasĺficaľe:
CPV: 79314000-8 Srudiu de fezabilitate (Rev.2);
CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică
(Rev.2);

2. Obĺectul contľactului: Servicii de proiectare studiuDTAC şi documentaţie pentru obţinerea avize ţi acorduri;

ANUNŢ

Munĺcĺpiul Slobozĺa, cu sediul înSlobozia, stľ. Episcopiei, nr 1' judeţul Ialomi1a, telefon +40243 231 401, fax +40 243 ztz 479, în calitate de autori contractantă, intenţion eazä sáachiziţioneze direct, înconfoľmitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiilepublice, cu modifi cările şi completările ulterioare, de pľoĺectaľe, studĺu defezabĺlĺtate, proiect tehnic, DTAC şĺ documentaţĺe obţĺneľea avĺzeloľ şiacoľduľiloľ la obiectivul de ĺnvestiţĺi: ó'Extĺndeľe
menajeľă stľadaPľeIungĺľeaMăľului'' Munĺcipiul Slobozia, Judeţul şi vă invită să transmiteţioferta dvs. pentru serviciile solicitate.

publică;

3. Modalĺtatea de atľibuiľe a contľactuluí de

4. Modul de finalĺzaľe a achĺzĺţiei dÍľecte:

5. Valoaľea estĺmată: 5.000,00 lei, făľă T.V.A.;

6. Pľeţul este exprimat în lei, ňľă T.V.A' Nu se
contractului;

7. Suľsa de finanţaľe: Bugetul local.

8. Cľiteľĺul de atľibuÍľe: Pľeţul cel mai scăzut;

9. Data timită de solĺcitare a claľĺficărilor: 18.06.202l,

10. Data lĺmĺtă de ľăspuns solÍcĺtaľe claľĺficăľĺ: 23.06 1, orele l6:30;

11. Data lĺmĺtă pentľu depuneľea ofeľteloľ: 25.06.202

I

, orele 13:00;



12. Perioada de valabilĺtate a ofeľteloľ: 90 zĺle;

13. Limba de ľedactare a ofeľtei: limba română;

14. Duľata de pľestaľe a seľvĺciĺloľ:

Etapa I: 30 dę zile pentru sfudiu de fezabilitate
Etapa II: 30 de zile pentru DTAC, documentaţia de o avize şi proiect tehnic (PT)
Etapa III: Asistenţă tehnică pe perioada de execuţie a
Duratele de execuţie a proiectelor cuľg de la data de a ordinului de prestare a

serviciiloľ de pľoiectaľe.

t5. Modul de tľansmĺteľe a ofeľteloľ: Municipiului Slobozia, str
Episcopiei nľ. l, parteľ' camera 20 - Rela1ii cu Publicul;

16. Pľezentarea ofertei: oferta se va alcătui întľ-unexemplar şi va fi prezentată' înplĺc închis, însoţĺt de Foľmulaľ nľ. 1_ Scľĺsoare de înain (ataşat în afaľa pľculuĺ),
completat, în original, şi va conţine toate documentele de Autoľitatea Contľactantă
pnn Instrucţiunile către ofertanţi.

17. DesÍăşuľaľea achĺzĺţiei:Invita1ia de participaľe achiziçia directă este publicatăîn SEAP / Iniţieri de proceduri de achíziţie - secţiunea Anunţuri, pľecum şi pe
pagina de intemet a autori tăţii contractante, adľesa www secţiunile
Informaţii de interes public/ Achizilii publice;

l8_.Alte ĺnfoľmaţiĺ - Pľezentei invitaţĺi, ataşăm:
- Caietul de Sarcini,
- Nota conceptuală;
- Tema de proiectare;
- Instrucţiuni către ofertanţi;
- Formulare;
- Contract-cadru.
Acestea pot fi descărcate de la adresa

Informaţii de interes public/ Achiziçii Publice.

19. Pentru infoľmaţii suplimentare ne puteţi
persoana de contact: Ivancea Ceľasela Io
cerasela. ivancea@municipiulslob ozia.ro.

secţiunile

contacta lÍi tel. +40 243 23l 4Ol,int21l,
anina, saü pe adresa de e-mail;

Primaľ,
Soaľe

Director Executiv,
Marian Rađu

Şef Serviciu,
Rodica Stoica

Întocmit/R edactat,
Ceľasela Ivancea


