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CATRE,

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: solicitare de oferta servicii de intocmire studiu de fezabilitate, raport
de evaluare si expertiza tehnica de specialitate pentru proiecte care prevad
modernizarea constructiilor existente, in vederea accesarii de fonduri din cadrul
Strategiei intitulate „Plan de Dezvoltare Integrat –Grup Loc al pentru Pescarie
Durabila în Delta Dunarii”, finan tata prin Axa 4 a Programului Opera ţional
pentru Pescuit 2007-2013, si având ca Autoritate de Management - Asociatia Grup
Local Pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării.

1. Primaria orasului Sulina , cu sediul in orasul Sulina, str. a-I-a, nr. 180, judetul
Tulcea, telefon: 0240/543001, 0240/543003 si fax: 0240/543661, email:
sulina_prim@yahoo.com, cod fiscal 4321410, in calitate de autoritate contractanta,
intentioneaza sa achizitioneze prin „CUMPARARE DIRECTA”, in conformitate cu
prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii, modificata si completata prin O.U.G. nr. 77/2012, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 193/2013, servicii de intocmire studiu de
fezabilitate, raport de evaluare si expertiza tehnica de specialitate pentru proiecte
care prevad modernizarea constructiilor existente, aferente proiectului “Refacerea
obiectivului de patrimoniu Scoala Veche din Sulina”, in vederea accesarii de fonduri
nerambursabile prin Programul Operational pentru Pescuit 2007 – 2013.

Cod CPV 79314000-8 – Studiu de fezabilitate

2. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit : Programul

Operational pentru Pescuit 2007-2013, având ca Autoritate de Management -

Asociatia Grup Local Pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării

3. Limba de redactare a ofertei: limba romana.

4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

5. Modalitati de plata : plata serviciilor prestate se va face etapizat, pe perioada

de derulare a proiectului. in perioada 24-31 ale lunii, conform prevederilor

OUG 34/2009, cu modificarile si completarile, in baza facturii fiscale

inregistrata la secretariatul institutiei si a procesului verbal de receptie, semnat



de catre ambele parti. Dacă proiectul nu este finantat, Achizitorul nu are

nici o obligatie financiar ă fată de Prestator. Prin depunerea ofertei,

ofertantul isi asuma conditiile impuse de Achizitor.

6. Oferta va fi exprimata in lei, exclusiv T.V.A. (T.V.A.-ul va fi evidentiat separat).

7. Pretul ofertei este ferm in lei. Nu se accepta acualizarea pretului contractului.

8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile incepand cu data limita de

primire a ofertelor.

9. Termen maxim de predare a documentatiei: 10 zile calendaristice de la data

semnarii contractului de servicii. La solicitarea Serviciului Urbanism si Amenajarea

Teritoriului, proiectantul va face toate completarile necesare, in termenele stabilite,

dar nu mai mult de 5 zile calendaristice.

Continutul-cadru al studiului de fezabilitate va respecta cerintele prevazute prin H.G.

nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Nota :

Va rugam sa ofertati servicii de intocmire studiu de fezabili tate, raport de

evaluare si expertiza tehnica de specialitate pentru proiec te care prevad

modernizarea constructiilor existente, aferente proiectu lui “Refacerea

obiectivului de patrimoniu Scoala Veche din Sulina” in urma vizitarii

amplasamentului.

In acest caz se va intocmi un proces verbal de vizitare al

amplasamentului intre operator, pe de o parte si persoana de contact de la

UATO Sulina, pe de alta parte.

Oferta operatorilor economici care nu pot face dovada vizita rii

amplasamentului nu va fi luata in considerare.

10. Daca este cazul garantiile solicitate: da

Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 5% din pretul

contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv T.V.A. Garantia de buna executie poate

fi depusa in numerar la caseria autoritatii contractante, sau se poate constitui printr-

un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o

societate de asigurari, in conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu

modificarile si completarile ulterioare (anexa nr. 1 – Model garantie de buna executie).

Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr.

346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu

modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului



garantiei de buna executie (pentru a beneficia de aceasta reducere, ofertantii vor

depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM – Formular nr. 2.

Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita in termen de

maxim 3 zile de la data semnarii contractului de achizitie publica, de ambele parti,

sub sanctiunea rezilierii acestuia.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

Nu se admit oferte alternative.

12. Oferta semnata si stampilata, se va depune la registratura Primariei orasului

Sulina, str. a 1-a, nr. 180, judetul Tulcea, ori se va transmite pe fax : 0240543661

sau email sulina_prim@yahoo.com.

13. Data limita pentru transmiterea ofertei: 29.04.2013, ora 16:03.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel : 0 240 / 543.001 –

int. 17 persoana de contact : Gheorghe Silviu

Cu speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat pentru oferta.

PRIMAR,

DIMITRIU AUREL

Intocmit

Insp. Gheorghe Silviu










