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Titlul proiectului: "Reţea integľată de pĺste de bicĺclete pentľu facilitaľea ;mobilĺtăţii
alteľnative nepoluante'' Íinanţat pľin PoR 20L4-2020 - Componenta 1 PoR/2llt7t4ĺ4.1t1
Axa Pľioľĺtaľă "Spľijiniľea dezvoltăľii uľbane duľabile'' - opeľaţiunea - ]Reduceľea
emisiĺloľ de caľbon în munĺcipiile ľeşedinţă de judeţ pľin investiţiĺ bazate pe planurile de
mobilĺtate uľbană duľabilă, coD SMIS 128396

ANUNŢ DE PUBLICITATE

U.A.T. Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozią str. Episcopiei, nr. 1, judeçul
Ialomi1a, telefon +40 243 Ż3I40I, fax +40 Ż43 ŻlŻ419, în confoľmitate cu prevederile Legii nr.
9812016 pľivind achizi1iile publice, cu modificăľile şi completările ulterioaľe, în calitate de
autoľitate contľactantĄ intenţionează să atribuie contľactul de achizi1ie publică de senyicii având
ca obiect: Seľvicĺi de veľĺíicaľe tehnică de calitate a documentaţiei de pľoiectaľe în cadľul
pľoiectului "Reţea ĺntegľată de pĺste de bĺciclete pentľu facilitaľea mobilĺtăţii alteľnative
nepoluante'', Pľoiect cod SMIS IŻ8396 şi vă invită să tľansmiteţi ofeľtă pentľul serviciile
menţionate anteľioľ.

1. Codul de clasifÎcaľe:
71356000-8 - Seľvicii tehnice (Rev.2);

2. obiectul achizĺţieĺ: Seľvicii de veľiÍicaľe tehnică de calitate a documentaţieĺ de pľoiectaľe
în cadľul pľoĺectului "Reţea Íntegľată de piste de biciclete pentľu facilitaľea mobilităţiĺ
alteľnative nepoluante'', Pľoiect cod SMIS 128396;

3. Valoaľea estimată: 3.158,38lei, Íăľă T.V.A.;

4. Modalitatea de atľibuĺľe a achizĺţĺei publice: Achiziţĺe điľectă în baza pľevedeľilor
Capitolului III: Realizarea achizi1iei publice, SECŢIUNEA 1: Achiziţia diľectă, aÍt.43-46 dn
H.G' nr.395i20l6 Norme Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicaľe a prevederilor reťeľitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acorduluĹcadru din Legea nr. 98120'16 pľivind
achiziliile publice;

5. Cľĺteľĺul de atľibuiľe: preţul cel mai scăzut;

6. Modul de finalĺzaľe a achiziţieĺ dĺľecte: încheieľea unui contľact de achizi1ie publică de
seľvicii;



7. Durata de prestaľe a seruiciiloľ: confoľm pľevedeľilor Cap.lZ, subcap.12.2 coľoborate cu
pľevedeľile Cap.6 din Caietul de sarcini nľ. 103631/ 10.ĺ.Ż0Ż1;

8. Pľeţul contľactului: va fi expľimat în lei, fáră T.V.A.;

9. Suľsa đe fÎnanţaľe: FEDR - Programul operaţional Regional 2014 _2020;

10. Gaľanţĺa de bună execuţĺe: 10 % din valoaręa contraotului ftră T.V.A.

11. Data limită de solĺcĺtaľe a claľĺficărilor:02.7Ż.202I;

tŻ.Data limită pentľu ľăspuns claľiÍicări: 03.I2.202I;

l3.Data limĺtă pentľu tľansmiteľea ofertelor: 06.LŻ.202l, ora 16:00;

14. Peľioada de valabilitate a oferteloľ: 90 zile;

15. Limba de ľedactaľe a ofeľteĺ: limba română;

16. Modul de tľansmĺteľe a ofeľteloľ: Pľimăria Municipiului Slobozia, str. Episcopiei nr. 1,

parter, Birou Unic - Relaţii cu Publicul;

17.Prezentaľea ofeľtei: oferta va fi înaintată întľ-un exemplar şi va fi prezentatä în pliĺ: închis
având menţionată achizĺţia ce face obiectul ofeľtei, însoţită de ,,Scrisoaľe de înaintare''(atirşată în
afaľa plicului) completată, în oľiginal.

18. oferta va conţine următoaĺele documente:

- declaľaţie pľivind neîncadľaľea în prevedeľile aľt' 164 din Legea nr' 9812016, cu modificiĺľile şi
completăľile ulteľioaľe;
- declaľaţie privind nęîncadľaľęa în prevederilę art' 165 din Legea nr' 98lŻ076, cu modificiĺrile şi
completăľile ulterioare;
- declaľaţie pľivind neincadraľea in prevederile art. 1'67 din Legea nr.98lŻ016, cu modificiĺľile şi
completarile ulteľioare;
_ declaľaţie pľivind evitarea conflictului dę intęresę conform aľt. 60 din Legea nr. ţ|8lŻ016
pľivind achizitiile publice;

_ ceľtĺÍicat constatator elibeľat de oficiul Registľului Comeľçului de pe lângă instanţa
competentă caľe să ateste că ofeľtantul desfáşoaĺă activităţi similare celoľ caľe fac ĺrbiectul
pľezentei achizi1ii publice, valabil;

_ pľopuneľea tehnică elaboľată în conformitate cu pľevederile caietului de saľcini. Pľopunerea
tehnică trebuie să respecte toate cerinţele solicitate în caiet de sarcini.
operatorul economic trebuie să pľezinte toate documęntele solicitate în caietul de sarcini;

- pľopuneľea Íinancĺaľă din caľe să ľeiasă valoaľea în lei, fáră T.V.A. a serviciilor prĺ:state; -
Formular de ofeľtă, însoţit de Centľalizatoľul de preţuri;

Documentele trebuie pľezentate în original / copie lezibilă ceľtificată 
',conform 

cu originalul'',
semnate, valabile la data depuneľii ofeľtei;



19. Desfáşuľarea achizĺţiet: Anunţul de publioĺtate şi Documentaţía aohízi1iei publioe (Caĺet de

saľcini, foľmulaľe, contľäct_cadru) sunt publioate în SEAP, la secţiunea Publioitate Anun1uri,

pr'.uń şi pe pagína de inteľnet a autoľitä1ii contľaotante, la adresa wwľ'muni9ipiulslobozia.ro'

š..ĺ'*rrä /'Inŕorřraçii de interes publio / Achizţii Publice / Anunţuľi Achizi1ii Publiçe.

20. Alte infoľmaţiĺ: Pęnffu infoľmaţii suplimentare ne puteţi oontaçta la tel. +40 243 23t 401, int

I77, peľsoana ds contaot: 
' Stbica Rodicâ, sau la adľesa de e'mail:

ľodica.stoioa@mr4icipiulslobozia' ro.

Pľĺmaľ'

-Dľ1goş 
Soaľe


