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edeľile Legii nľ. 98/2016 pĺrrĺna'achiziţiile
, Servicii de consultançă pentru întocmíľea
locale cu privire la dezvoltarea şÍfuncţionaľea pe teľmen mediu
şi tung a
public de salubrizare al Municipíutuí Slobozia'' vĺ invita să tľansmite1i
oËrta
şi
aceste servicii.

Codul de clasĺfÎcare:322OOO0-0 Servicii de consultanta in dezvoltare (Rev.2)

1.

2. Obiectul contľactului: Servícííde consultanţă pentru întocmĺrea
"Strategíeí locale cu
pľívire Ia dezvoltar-ey
pe
term.en
medíu
şi tung a seľviciuluí publíc de
ţi Íuncţíonarea
salubľízare al MunicípíuluíSlobozía,' ;
3.

Modalĺtatea de atľibuire a contľactuluĺ de achĺziţiepublĺcă: Achiziçie Directă;

4.

Modul de finalizaľe a achĺziţieĺpublice: încheiereaunui contract de achizi1ie publică;

5. Valoaľea estimată: 30.000100lei, făľă

T.V.A.;

6.

Pľeţul este exprimat înlei, ftľă T.V.A.

7.

Suľsa de Íinanţaľe: Bugetul local.

8.

Cľiteriul de atľibuĺľe:Preţul cel mai scăzut;

9.

Data limită de solicĺtare a claľĺficăľĺloľ:
15.1,1.Ż021, orele 16:00;

10.

Data limită de ľăspuns solĺcitaľe claľifÎcăľi:17.11.2021, orele 16:30;

11.

Data limĺtă pentľu depuneľea ofeľteloľ: 19.11.202L oľele 13:00;

12. PeľÍoada de
13.

valabĺľtate a ofeľteloľ: 90 zile;

Limba de redactaľe a ofeľtei: limba

română;

14. Duľata de pľestare a seľvĺcĺiloľ:
90 de z1le de la semnarea contractului. Perioadele
supunerii documentaţiiloľ dezbateľilor publice şi apľobăľii acestora înConsiliul Local nu se
includ înperioada de elaboľaľe;
15.

Modul de tľansmitere a ofeľtelor: Primăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nľ. 1,

parteţ, Birou Unic, Relaţii cu Publicul;

1ó. Pľezentarea ofertei: ofeľta se va alcătui într-unexemplar
şi va Íi prezentatáînptĺc închĺs,

Însoţitde Foľmulaľ nr. 1- Scľisoare de înaintare(ataşatînaÍara pliculuĺ), completat, în
original, şi va conţine următoarele documente:
a)Ceľtificat constatator elibeľat de oficiul Registrului Comeţului de pe lângă instanţa
competentă care să ateste că ofeľtantul desftşoară activităţi similare celor care fac obiectul
pľezentei achiziţíípublice, valabil ;
b)Se solicită ca operatorul economic să prezinte expeľienţă simĺIară cu obiectul contracfului
caľe urľneazá' a fi atribuit.
Documente justificative prin care ofeľtantul poate dovedi experienţa similaľă înultimii 3 ani:
Vor Íi prezentate ftrá a se limita la, enumerarea neÍiind cumulativă, copii ,,conťorm cu
originalul'' după: păţile relevante ale contractelor similare/ procese-veľbale de recęţie a
serviciilor realizatę înbaza contractelor care dovedesc experien1a similară /ľecomandări ale
beneficiarilor/ documente constatatoare, încopie,,confoľm cu originalu1''.
c)Pľopuneľea tehnică elaborată înconfoľmitate cu prevederile caietului de sarcini.
Propuneľea tehnică trebuie să respecte toate cerinţele solicitate încaiet de sarcini.
d)Pľopuneľea fÎnanciaľădin caľe să ľeiasă valoarea înlei, făľă T.V.A. a serviciilor prestateFormular de ofertă;
Documentele trebuie prezentate înoriginal/ copie lizibllá certiÍicată ,,conform cu origina1u1'',
semnate, valabile la data depunerii ofertei;

17. Desfăşuľaľeaachĺziţieĺ:Invitaţia de paľticipare la achiziţia diľectă este publicatá îĺ
SEAP / Iniţieri de pľoceduri đeachíziţie - secţiunea Publicitate/ Anunţuľi, precum şi pe pagina
de internet a autorităţii contľactante, adresa www.municipiulslobozia.ľo, śec1iunile Infórmaçii
de interes public - Achiziţii Publice- Anunţuri Achiziţii Publice;

l8.Alte ĺnfoľmaţii- Pľezenteĺinvitaţii, ataşăm:

- Caietul de Saľcini,
- Formulare;
- Contract-cadru.

Acestea pot fi descărcate de la adľesa www.municipiulslobozia.ro, secţiunile Informaţii de interes public / AchiziţiiPublice- Anunţuri Achiziţii Publice'
19. Pentru informaţii suplimentaľe ne puteţi contacta la tel. 02431231401, int

contact: Ivancea Ceľasela Ioanina, sau pe
cerasela. ivan cea@municipiul slobo zia.r
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2l1, persoana de

adľesa de

e-mail;

