
 

Primăria orașului Sulina 

Județul Tulcea 

Str. I, nr. 180 

Cod 825400, Ro 

 

Tel 0240543001; 543003; 543578 

Fax:  0240543661 

                                    e-mail: sulina_prim@yahoo.com 

                                     

 

 

Nr. 7303  din  24.11.2015 

 

 

Către, 

Operatorii economici interesați 

 

 

Referitor : solicitare  ofertă întocmirea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 

pentru obiectivul de investiții pentru restaurarea și consolidarea obiectivului de patrimoniu 

Biblioteca Orășenească, situată în orașul Sulina, str. I, nr. 178-179, județul Tulcea. 

 

Primăria orașului Sulina, cu sediul în orașul Sulina, str. I, nr. 180, județul Tulcea, 

telefon: 0240543001, 0240543003 și fax: 0240543661, email: sulina_prim@yahoo.com, cod 

fiscal 4321410, în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze prin 

„cumpărare directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34 / 2006, privind 

atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  și 

a contractelor de concesiune de servicii, servicii de întocmire a  Documentației de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru restaurarea și consolidarea obiectivului de 

patrimoniu Biblioteca Orășenească, situată în orașul Sulina, str. I, nr. 178-179, județul Tulcea 

 

1. Valoarea estimată, fără TVA = 81.000 lei. 

Cod CPV : 71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize. 

2. Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit : Fonduri europene + Bugetul 

Local  

3. Limba de redactare a ofertei: limba română. 

4. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 

Modalități de plată : plata prețului contractului se va efectua cu ordin de plată, în contul 

operatorului economic, în baza facturii fiscale înregistrată la secretariatul instituției și a 

procesului verbal de recepție, semnat de către ambele părți, numai după semnarea unui 

contract de finanțare nerambursabilă având ca obiect restaurarea și consolidarea 

obiectivului de patrimoniu Biblioteca Orășenească, situată în orașul Sulina, str. I, nr. 178-

179, județul Tulcea 

5. Oferta va fi exprimată în lei, exclusiv T.V.A. (T.V.A.-ul 24% va fi evidențiat separat).  

și va include toate cheltuielile. Prețul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă actualizarea 

prețului contractului. 



6. Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 de zile, începând cu data limită de primire a 

ofertelor. 

7. Durata contractului : 9 luni,  de la data primirii ordinului de începere a serviciilor. 

8. Oferta semnată și ștampilată se va transmite pe email : sulina_prim@yahoo.com 

9. Data limită pentru transmiterea ofertei: 04.12.2015, ora 14:00. 

  

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe email : sulina_prim@yahoo.com. 

Cu speranța unei bune colaborări, vă mulțumim anticipat pentru ofertă.  

          

 

Primar, 

Dimitriu Aurel 

 

 

 

Întocmit, 

Responsabil achiziții publice, 

Gheorghe Silviu 

 


