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ANUNŢ DE PUBLICITATE

sediul în S nľ. l' judeçul,;;i# 243 ztz4le, derile Legii nr.

autori 
odificările şi în ca|itate de
buie contľactul de achizi1ie publică de servicii avândca obiect: Servĺciĺ de pľomovaľe a pľoiectului "Reţea integľată de piste de biciclete pentľufacĺlitaľea mobĺlităţii alteľnative nepoluante'', Pŕoiect 

"ăa 
sľĺIs lŻ8396 şi vă invită sătľansmiteçi ofeľtă pentru serviciile menţionate anterioľ.

1. Codul de clasĺfÎcaľe:
'79342200-5 Seľvicii de promovare (Rev. 2);

2' obĺectul achiziţiei: Servicii de pľomovare a pľoiectuluĺ ,,Reţea integľată de piste debiciclete pentľu facilitaľea mobilităţii alternative n_epoluante',, Pľoĺect coašľĺls 128396;
3. Valoarea estimată: 84.000,00leĺ, făľă T.V.A.;

ce: Achiziţie diľectă în baza prevederilor
ŢIIINEA 1: Achiziţia diręctă' aľt'43-46 din

nie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la
ordului-cadru din Legea nr. 98/2016 pľivind

5. Criteľiul de atľibuiľe: preţul cel mai scăzut;

ĺ:_ľ:l"' de ÍÎnalizare a achiziţiei diľecte: încheieľea unui contract de achizi1ie publică deSeľvlcl l'
7. Duľata de pľestaľe a seľvicĺĺloľ: conform caietului de saľcini;
8. Pľeţul contractului: va fi exprimat în lęi' făľă T.V.A.;
9. Suľsa de Íinanţaľe: FEDR - Programul operaţional Regional Ż014 _Ż020;
10. Garanţia de bună execuţie: 5 o/o dinvaloarea contraňlui Íăľă T.V'A.
11. Data limită de solĺcitaľe a claľificănlor:17.01.2022;
l2.Data limită pentľu răspuns claľificăľi: 18,01,2022;
l3.Data limită pentľu tľansmĺteľea ofeľteloľ : zo.olźozz' oľa 16:00;
14. Peľioada de valabĺlitate a oferteloľ: 90 zĺIe;
15. Limba de ľedactaľe a ofertei: limba ľomână;
1ó' Modul de tľansmiteľe a ofeľteloľ: Pľimăria Municipiului Slobozia, stľ. Episcopiei nr' l,pafteľ, Birou Unic - Relaţii cu Publicul;

înaintată într-un exemplar şi va fi prezentatáîn plic închis
iectul ofęftei, însoçită de ,,Scrisoargde înaintaľe'(ataşată în
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18. oferta va conţine următoaľele documente:

- declaľaţie pľivind neîncadrarea în prevederile aľt. l64 dlnLegea nr.9812016, cu modificăľile şicompletările ulterioaľe;
- declaľaţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legeanr. 98l2016,cu modificările şicompletările ulterioare;
- declaľaţie privind neincadrarea in pľevedeľile alt. 167 dinLegeanr.98/2l16,cu modificările şicomp letarile ulterioaľe;
- declaľaţĺe privind evitarea conflictului dę intęresę conform art. 60 din Legea llr, 98/2016pľivind achizitii1ę publice;

- ceńificat constatatoľ eliberat de oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţacompetentă caľe să ateste că ofertantul desftşoaľá activităţi ;imiiaľe celor care făc obiectulpr ezentei achizilü pub I ice, valabi I ;

- dovada expeľienţei simĺlaľe cu obiectul contractului de servicii de promovaľe:

conformitate cu normele pľofesiona|e în domeniu
a limită de depunere a oferteloľ, servicii similare
mulată de cel puţin 20.000,00 lei făľă TVA.

e nľ. si data contractului invocat
simi|ara, beneficiarul. acestuia şi datele sale de contact, data şi nr. document
pondeľea şi/sau activităţile pentru care a fost ľesponsubit, ĺ.p..ună cu valoarTVA.

Documentele justificative-pľin care operatorii economici pot dovedi îndepliniľea ceľinţei privindexpeľienţa sĺmilară voľ fi:

- Foľmulaľ nľ' 13 - Declaľaţĺe privind lista pľĺncipaleloľ pľestăľĺ de seľvĺcii în ultimii 3 ani,însotită, dupa caz, de Anexa la declaraţie pęntru fiecare dintľe contractele prezentateca experienţăsimilar în copie cu mentiunea,,confoľm ců oľiginalul'';

Documentele justificative în cazul asocieľii, dacă este cazul (Acoľd de asociere) voľ fiprezentate în copie cu mentiunea ,,confoľm cu originalul''/ în oľiginal înainte de încheiereacontľactului;

neľĺ, dacă este cazul, vor fi prezentate astfel:
mentiunea,,conform cu oľiginalul''/ în oľiginal
cumente transmise de catre terťul/teľtii

confoľm cu originalul'7 în original înainte de

Documentele justificatĺve în cazul subcontľactăľii, dacă este cazul (Lĺsta cu subcontľactanţii
şĺ specializaľea acestoľa, Acoľd de subcontľactaľe) voľ fi pľezentate în copie cu mentiunea,,conform cu oľiginalul'7 în original înainte de încheierea .onĺuätuluĺ.

- pľopuneľea tehnică elaborată în conformitate cu pľevederile Caietului de sarcini. Propunereatehnică trebuie să respecte toate cerinţele solicitate în caiet de saľcini.

-Declaľaţĺe pľivind ľespectaľea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, alľelaçiilor de muncă şi pľivind ,.'pe"tu..u legislaţiei d" Je;u.iiut. |i ,ana,u,. în muncă.



_ pľopuneľea financiaľă din care să reiasă valoaľęa în lei, fáră T'V.A' a serviciiloľ prestate;
_ Formular de ofeľtă, însoçit de Centralizatorul de preţuľi;

Documentele trebuie prezentate în oľiginal / copie lezibilá certificată,,confoľm cu originalul',,
semnate, valabile la data depunerii ofertei;

l9, Desfáşuraľea achizĺţiei: Anunţul de publicitate la prezenta achizi1ie publică este publicat în
în SEAP / Ini1ieľi de proceduľi de achizi1ie / sec1iunea Publicitate Anunçuii, precum şi pe pagina
de intemet a autoľităţii contractante, adľesa www'municipiulslobozia..o, ...iiun.a lnforma1ii de
inteľes public/ Achiziţii Publice/ Anunfuľi achizi:ii publice;

20'Documentaţia pľoprie de achiziţie (CS, foľmulare, contract-cadľu) este ataşată' prezentului
anunţ şi poate fi descăľcată de pe pagina de inteľnet a autorităţii contŕactante, adľesa
www,municipiulslobozia.ľo, secţiunea Informaţii de interes public/ Achizţii Publice/ Anun1uľi
achizilii publice;

21Álte lnfoľmaţii: Pentru informa1ii suplimentaľe ne puteçi contacta la tel' +40 243 23140l, int177, persoana de contact: stoica Rodica, sau la adresa de e-mail:
ľodica. sto ica@municipiulslobozia.ro'

Pľĺłnar,
nľagilş Soaľe
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