
Adresă: Slobozia, Strada Ëpisco1riei nr. 1,

wob5lte; htţPs://municiPiulśloborlâ.ro I

Direcţia Tehniłń
Serviciul Investĺţii Lucľăľi Publice, Achiziţii Publice şi
Compaľtiment Achiziţii Publice şi Concesiuni
Nľ. 65018/02.0'7.202l
Nľ. exemplare: 2

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, stľ
+40 243 2ĺ24|9, în calitate de autoritate contľactantă' în
publice, intenţionează să atribuie contľactul de achiziţie publicä
diľigenţie de şĺlntieľ pentľu contľact de lucrăľi având ca o

secuľitate la inrcendiu pentľuľ Clădiľe Centľu Comercial
ne transmiteţi oferta dvs. pentru serviciilę menţionate anterior'

1. Codul de clasificaľe:CPV:71520000-9 Seľvicii de

2. obiectul cĺlntractului: Seľvicii de asistenţă tehnică -

obiect 
',Execuţie 

lucrări în vederea obţinerii autorizaţiei

Bazaľ Slobozia (Bazaľ Municipal Slobozia)'';

3. Cantĺĺ|atea: confoľm caietului de saľcini;
4. Modalitatea de atľibuiľe a contľactului de achiziţie

pľoprii nr. 42788 l 24.04.20Ż0 postată pe site-ul

Public, Achizilii Publice;
Modul de Íinalizaľe a achiziţiei directe; încheierea

Valoarea estimată: : 8. 000' 00 lei, Îáľă TVA;
Pľeţul este expľimat în lei, fără TVA. Nu se acceptă

Suľsa de finanţaľe: Bugetul local;

Criteriul de atľibuire: Pľe1ul cel mai

10. Data llimită de solicitare a claľificăľiloľ:
11. Data llimită de răspu ns solicitaľe clarificăľi:
12. Data:limită pentru depunerea oferteloľ:
13. Perioada de valabilitate a ofeľteloľ: 90 zile;

l4. Lĺmba de ľedactaľe a ofertei: limba ľomână;

15. Duľaĺta de prestaľe a serviciilor: Contľactul intľă în
efecte până la încheierea procesului - verbal de

execuţie de lucrări nr' 6265l l23.06.202l;
16. Modrrl de transmitere al ofeľteloľ: Pľimăria

Relaţii cu publicul;
l7. Prezentaľea ofertei:

oferteL se va alcătui întľ-un exemplaľ şi va fi
înaintare (ataşat în afara plicului), completat, în original, şi va

Certiiticat constatator emis de Oficiul Nalional al

ľezulte obiectul de activitate sau, în cazul ofertanţiloľ

înregistrare/atestaľe ori apartęnenţa din punct de vedere

economic. obiectul contľactului trebuie să aibă corespondent

clrprinse în ceľtificat/documentul echivalent vor ťt ľeale şi vala

1. oÍbrta elaborată înbaza caietului de saľcini;
. Pľopuneľea tehnică;

Telefon: OZ43/231 .401 o2ţ',/Ż12'149

ANUNŢ DE

,rExecuţie
Slobozia

ATE

Ialomila, telefon +40 243231401, fax

Legii nĺ. 98lŻ016 privind achiziţiile
seľvlcll ca obiect Seľvicii de asistenţă tehnică -

cľăľi în vederea obţinerii autorizaţiei de

JuDEŢut
MUNICIPIUL

, s\"

Judeţul l cUţ 4365352

Municipal Slobozia)'' şi vă invită să

vegheľe a (Rev.2);
pentru contract de lucľări având ca

secuľitate incendiu penľu Clădire Centru Comercial

publică îĺ baza pľevederilor proceduľii

la secţiunea Infoľma1ii de interes

ĺ:ontract de publică de prestări seľvicii;

contractului;

. 2421

"o 2021
' 
oľa

la data şemnării lui de cătľe ambele părţi şi pľoduce

terminarea |ucrărilor contractate în baza contractului de

bozią, str. Episcopiei nľ. l, paľteľ, camera 20 -

în plic închiş, însoţit de Foľmulaľ nľ. 1- Scľisoare de

Cęľtificat înregistľaľe, care

echivalente care dovedesc forma

legislaţiei ţării rezidenţă opeľatorului

codul din ceľtificatul constatator

pľezentării acestuia.

Infoľmaçiile



Propunerea
Foľmulaľ nr de ofeľtä

1

20. Alte infoľmaţii: Prezentului anunţ ataşăm Caietul de

depunerii ofertelor.

21. Pentľu informaçii suplimentaľe ne puteţi contacta la tel.

Eugenia, sau pe adresa de e-mail;

l.06'202l şi foľmulaľele necesare


