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ANUNŢ

Municipĺul Slobozia, cu sediul în Slobozia, stľ. Episcopiei, tr. 1, judeţul lalomi1a,
telefon +40 243 23l 40t, fax +4O 243 272 4Ig, in cálĺtate de autońtäte contractantă,
intenţionează să achiziţioneze prin achĺzĺţĺe dĺľectă, în conformitate cu pĺevederile Legii nľ.
9812016 privind achizi1iile publice, cu modiÍicăľile şi completările ulterioaľe, Seľvĺóĺi de
pľoĺectaľe, asistenţă tehnică pe peľĺoada execuţieĺ iucľăľilor pentľu rea|uarea
obiectivuluĺ de ĺnvestiţiĺ í'Extindeľe cimĺtiľ uman Cartĺeľ Boľa dÍn Municĺpĺul Slobozia''
şi vă invită să transmiteţi ofeľta dvs. pentru serviciile solicitate.

3. Codul de clasificaľe:
CPV: 79314000-8 Srudiu de fezabilitate (Rev.2);
CPY:71322000-1 Seľvicii de pľoiectare tehnică pentru construcţia de lucľăľi publice
(Rev.2);
71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică (Rev.2);
4. obiectul contľactului: Seľvĺcii de pľoiectaľe, asĺstenţă tehnĺcă pe peľĺoada

execuţĺeĺ lucrăľiloľ pentľu rea|izarea obiectivului de ĺnvestĺţĺĺ ,,Extĺndeľe cimĺtĺľ uman
Caľtieľ Bora din Municĺpĺul Slobozĺa'';

publică;

3. Modalitatea de atľĺbuiľe a contľactuluĺ de achĺziţĺe publică: Achiziţĺe Diľectă;
4. Modul de finalizaľe a achĺziţiei diľecte: încheierea unui contľací de achiziţie

5. Valoarea estimată: 20.000,00lei, făľă T.V.A.;
6. Preţul este exprimat în lei, fără T.V.A. Nu se acceptă actualizarea pľeţului

contľactului;
7. Suľsa de Íinanţaľe: Bugeful local.
8. Cľĺteľiul de atrĺbuĺľe: Pľeţul cel mai scăzut;
13. Data limită de solicitare a claľĺfÎcăľĺIoľ: 20.09.2021, oľele t6:00
14.Data lĺmĺtă de ľăspuns solicitaľe claľificăľi: 22.09.2021, orele 16:30
15. Data limită pentľu depunerea ofeľteloľ: 24.09.2021, oľele 13:00
1ó. Peľioada de valabĺlitate a ofeľteloľ: 90 zĺle;
13. Limba de ľedactaľe a ofeľtei: limba română;
14. Duľata de pľestaľe a seľviciiloľ:

Contľacful se desfrşoaľă în 2 etape, iar termenele de execuţie efectivă pentru
realizarea fiecărei etape a contľactului, voľ fi:

Etapa I:
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Maxim 45 de zile calendaristice de la eľe a prestării serviciiloľpentru elaboľare Pľoiect tehnic, Caiete
autorizaţie de funcţionare, VeriÍicarea docum 

e' Documentaţie obţinere

^ Etapa II:

,':tr'ŕľ.1Jil"*n;T'""i 
ordinului de începeľe al execuţiei lucrăľiloľ până la recepţia la

16' Modul de tľansmiteľe a oferteloľ: Primăria Municipiului Slobozia, str.Episcopiei nľ. l, paľter, Birou Unic - Relaţii cu Publicui;_
1ó. Prezentaľea ofeľteĺ: oferta se va

- Instrucţiuni către ofertanţi;
- Foľmulaľe;
- Contľact-cadru.

ww-W.municipiulslobozia.ľo, secţiunile
n AchiziţiiPublice.

teţi contacta la tel. +4O 243 23l 4Ol, int 2II,
ceľasela.ivancea@municipiulslobo zia.ro. 
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