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ANUNŢ

Municĺpiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, stľ. Episcopiei, tr. 1, judeţul Ialomi1a,
telęfon +40 243 23l 40t, fax +40 243 2I2 4I9, în calitate de autoľitate contractantă,
intenţioneazä să, achiziţioneze prin achiziţĺe diľectă, în confoľmitate cu pľevederile Legii nĺ.
98l20t6 privind achiziçii|e publice, cu modiÍicăľile şi completăľile ulterioare, Seľvicĺi de
pľoiectaľe, asistenţă tehnĺcă pe peľioada execuţiei lucľăľĺloľ pentľu realĺzaľea
obiectivului de investiţĺi'śExtĺndere cimitĺľ uman Caľtieľ Boľa dĺn Municipiul Slobozia''
şi vă invită să tľansmiteţi ofeľta dvs. pentru serviciile solicitate.

3. Codul de clasĺfÎcaľe:
CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2);
CPV: 71322000-1 Seľvicii de pľoiectaľe tehnică pentru construcţia de lucľări publice
(Rev.2);
71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică (Rev.2);
4. obĺectul contľactului: Seľvicii de pľoĺectare, asistenţă tehnică pe peľĺoada

execuţiei lucľărĺloľ pentľu rea|Ínĺrea obiectivului de investĺţĺi "Extindeľe cimitĺľ uman
Caľtieľ Boľa dĺn Munĺcipĺul Slobozia'';

3. Modalitatea de atľibuiľe a contľactului de achĺziţĺe publică: Achĺzĺţie Dĺľectă;
4. Modul de íinalĺzare a achĺziţĺei directe: încheierea unui contľact de achiziţie

publică;
5. Valoarea estimată: 20.000'00lei' făľă T.V.A.;
6. Pľeţul este exprimat în lei, fără T.V.A. Nu se acceptă actla|izarea pľeţului

contractului;
7. Sursa de Íinanţaľe: Bugetullocal.
8. Cľĺterĺul de atľÍbuĺre: Pľeţul cel mai scăzut;
13. Data timită de solĺcĺtaľe a clarĺÍicăľĺloľ: 27.08,2021, orele 13:00
|4.Data limĺtă de răspuns solicĺtaľe clarĺÍicăľi: 31.08.2021, oľele 16:30
15. Data limĺtă pentľu depuneľea ofeľteloľ: 02.09.202t, orele 16:00
l'6. Peľioada de valabiľtate a ofeľteloľ: 90 zile;
L3. Limba de redactare a ofeľtei: limba română;
14. Durata de pľestaľe a seľviciiloľ:

Contľacful se desftşoaĺă în 2 etape, iaľ termenele de execuţie efectivă pentru
realizarea fiecărei etape a contractului, vor fi:

Etapa I:
Maxim 30 zíIe calendaristice de la primiľea ordinului de începere a pľestăľii serviciilor pentru
elaboraľe Sfudiu de Fezabilitate ;
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Maxim 45 de zilę calendaristice de la primiľea oľdinului de începere a prestării sęľviciilor
pentru elaborare Proiect tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuţie, Documentaţie obţineľe
alltoizaţie de funcţionare, Verificarea documentaţiei elaborate .

^ Etapa II:
Incepând cu data emiteľii ordinului de începere al execuţiei luerăriloľ până la recepţia la
terminaľea lucrăľiloľ .

16. Modul de tľansmĺteľe a ofeľteloľ: Primăria Municipiului Slobozia, str.

Episcopiei nĺ. l, parter, Biľou Unic - Relaţii cu Publicul;
16. Prezentaľea ofeľteĺ: oferta se va alcăfui întľ-un exemplaĺ şi va fi prezentată în

plĺc închĺs, însoţit de Foľ'mulaľ nľ. 1- Scľişoąľe de înaintare (ataşat în afara plĺcului),
completat, în original, şi va conţine toate documentele solicitate de Autoritatea Contractantă
pnn Instľucţiunile c ătľe ofeľtanţi'

l'7. DesÍăşuraľea achizĺţieĺ: Invitaţia de paľticipaľę la achiziţia diľectă este publicată
în SEAP / Iniţieri de proceduľi de achiziţie - secţiunea Publicitate/ Anunţuri, precum şi pe
pagina de intemet a autorităţii contractante, adresa www.municipiu1s1obozia.ro, secţiunile
Infoľmaţii de inteľes public - Achiziţii Publice- Anunţuri Achiziţii Publice;

l8.Alte ĺnfoľmaţĺÍ - Pľezentei invitaţţ ataşăm:
- Caietul de Sarcini,
- Instľucţiuni către ofeľtan1i;
- Formulare;
- Contract-cadru.
Acestea pot fi descăĺcate de la adresa www.municipiuls1obozia.ro, secţiunile

Infoľmaţii đe interes public - Achiziţii Publice- Anunţuri Achiziţii Publice.
19. Pentľu infoľmaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. +40 243 23l 40l, int Ż1l,

peľsoana de contact: Ivancea Cerasela Ioanina, sau pe adresa de e-mail;
ceľasela. ivancea@municipiulslobo zía.ro.
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