PRIMARIA ORASULUI SULINA
Judetul Tulcea
Str. I, nr. 180
Cod 825400, Ro
Tel 0240 – 543003; 543001; 543578
Tel/fax: 0240 – 543661
e-mail: sulina _prim@yahoo.com
adresa web : primaria-sulina.ro

Nr. 2300 din 26.04.2016

CATRE,
OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: solicitare oferta privind achiziţie lucrari executie marcaj rutier

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, lucrari marcaj rutier.
a. marcaj rutier longitudinal de delimitare a benzilor de circulatie – total 5500 metri
b. marcaj rutier de traversare pentru pietoni(zebra) – 8 zone trecere pietoni (latime strada = 8
metri, 16 mp / suprafata zebra)
c. marcaj rutier pentru statii de microbuze – 2 zone de stationare, completate cu inscrisul BUS
(22,8 mp)
d. marcaj rutier pentru statii de taximetre – 10 zone de stationare, totalizand un numar de 32
locuri de asteptare ale taxiurilor, completate cu inscrisul TAXI (80 mp)
Fiecare din tipurile de marcaj mai susmentionate include in executia lui si faza
tehnologica de premarcare.
Cod CPV - 45233221-4 – lucrari de marcaj rutier
2 . Conditii de participare.
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original /
copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, din care sa rezulte
obiectul/obiectele de activitate al/ale respectivului operator economic.
Obiectul principal/secundar de activitate al operatorului economic trebuie sa fie asemanator /
echivalent cu obiectul contractului.
Informatiile din Certificatul Constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere
a ofertelor.
3. Oferta va include toate cheltuielile, (inclusiv cheltuieli legate de deplasarea la Sulina etc.)
4. Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit : Bugetul Local
5. Limba de redactare a ofertei: limba romana.

6. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
7. Modalitati de plata : plata pretului contractului se va efectua cu OP, in contul operatorului
economic, 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 procesul verbal
de receptie semnat de ambele parti.
8. Valoarea estimata a achizitiei : 20.000 lei, fara T.V.A.,
9. Oferta va fi exprimata in lei, exclusiv T.V.A. (T.V.A.-ul va fi evidentiat separat).
Pretul ofertei este ferm in lei. Perioada de valabilitate a ofertelor: 45 de zile incepand cu data
limita de primire a ofertelor.
10. Daca este cazul garantiile solicitate: da
Garantia de buna executie se va constitui prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru
facturile parţiale în cuantum de 10% din valoarea facturii fără TVA. În acest caz executantul
are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal
competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia
achizitorului.Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu
trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului fara TVA. 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. 1.
11. 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.
11. Data limita pentru transmiterea ofertei: 06.05.2016, ora 16.00.
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel / 0240/543.001. Persoana de contact
Gheorghe Silviu.
Cu speranta unei bune colaborari, va multumim anticipat pentru oferta.

PRIMAR,
DIMITRIU AUREL

Intocmit
Ec. Gheorghe Silviu

