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Pľoiect : CRESTEREA CALITATII SERVICIILOR S OCIALE SI ASIGURAREA
EDUCATIEI TIMPUzuI IN MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTRUCTIA SI
DOTAREA UNEI GRADINITE (ZONA BORA)
COD SMIS:128956
Nľ. 61333/17.06.202l

ANUNŢ DE PUBLICITATE

Municipiul Slobozia, cu sediul în Slobozia, judeţul Ialomita, str. Episcopiei nľ. 1,
telefon 02431231401, fax p243l2l2l49, în calitate de autoritate contľactantă, în
confoľmitate cu pľevederile Legii nr. 9812016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completăľile ulterioaľe, vă invită să depuneţi ofeľtă la achiziţia directă descrisă în cele ce
urmeazá.

1. Obiectul achiziţiei: Seľvicii de veľificaľe tehnică a pľoiectului aferente
contractului de achizi1ie publică având ca obiect Servicĺi de veľificaľe tehnĺcă de calitate
a documentaţĺeĺ de pľoĺectare în cadľul Pľoiectuluĺ "CRESTEREA CALITATII
SERVICIILOR SOCIALE SI ASIGURAREA EDUCATIEI TIMPURII IN
MUNICIPIUL SLOBOZIA PRIN CONSTRUCTIA SI DOTAREA UNEI
GRADINITE (ZONA BORA)" COD SMIS:1289S6;

2. Cod CPYz7l328000-3 Seľvicii de veľificare a pľoĺectelor de stľuctuľi poľtante;
3. Valoaľea estimată a achizĺţiei: 6.000,00 lei, făľă T.V.A.;
4. Pľeţul contľactului: va fi exprimat în lei, fără TVA, şi nu se va permite ajustaľea

acestuia;
5. Suľsa de fÎnanţare: 85% FEDR, 13% buget naţional, 20Á coťtnarlţare eligibită a

beneficiarului;
6. Modalĺtatea de atľĺbuire: achiziţie diľectă;
7. Modul de fÎnalizaľe a achĺziţiei diľecte: încheierea unui contract de achiziçie

publică;
8. Cľĺteľiul de atrĺbuĺľe: Preţul cel mai scŁut
9.Data limită de solicitaľe a clarificăľĺloľ: Ż5.06,.202l.
10. Data limită de ľăspuns la solicĺtăľile de clarificăľi: 28.06.20ŻI.
11. Data limită pentľu depuneľea ofeľtelor: 30.06.202I, orele 16:00.
12. Perioada de valabilitate a ofertelorz 90 zile.
13. Limba de ľedactaľe a ofeľtei: limba română.
14. Duľata de pľestaľe ą seľviciiloľ: confoľm contractului.
15. Modul de transmiteľe a ofeľteloľ: la sediul Pľimăriei Municipiului Slobozia, stľ.

Episcopiei nĺ. 1, paľter' camera 20-Re1aţii cu publicul.
16. Pľezentaľea ofeľteĺ:
oferta va fi depusa într-un exemplaľ oľiginal, întľ-un colet sigilat, marcat cu adresa

Autorităţii contľactante si cu inscripţia ,rA nu se deschĺde înaĺnte de data de 30.06.2021,
oľele 16:00''.

Coletul sigilat si marcaţ va conţine 3 plicuľi interioaľe: Documente de calificare;
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Propunere tehnica; Pľopuneľe ťtnanciara.
Plicurile interioare trebuie sa Íię maľcate cu denumirea si adręsa ofęrtąntului.
Î., u.fa.u' ofertei sigilate se wor Prezerataurmătoarele documentę:
- Şcľisoaľe de înaintaľe (Formulaľ *.1);
- Împuteľnicire scrisa din paľtea ofertantului (Formular Íţ.2),
17' Desfrşurârea achiziçĺei: Anunţul de publioitate privind achizi1ia direçtă estę

publicat în SEAP secţiunea de Ini1ieri pľoceduri de achizi1ie _ Publicitate-Anunţuri, precrrm
şi pe pagina dę inteľnet a autorită1ii contractante, adľesa !ĄĽw.sloboziď!.ro, seô1iunile
Pľimaria-Licitaçii/Infoľmaţii-Anunţuri' însoţit de documentaţia a" 

"t.ib'i*lferentă, în
vedeľea depuneľii de oferte de către operatoľii economici interesaţi.

oferta se va elabora ţinând cont de prevederile din Anunţul de publicitate şi
Documentaţia de atľibuire.

l8. Alte ĺnfoľmaţii
Pentru informaţii suplimentaľe ne puteţi contacta la tel. 0243123140l, int 174,peľsoana de contact: Uľse Viorel, sau pe adresa de e-mail:

vioľel.uľse@municipi ulslobozia.ľo.

Ęĺmaľ,
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