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Nr. 6668 din 28.10.2015

CATRE,

OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

Referitor: solicitare oferta privind achizi ţie servicii cadastru, respectiv

stabilire limite UATO Sulina și întocmire plan de situație pentru actualizre P.U.G.

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 cadastru ,

respectiv stabilirea limitelor Unit ății Administrativ Teritoariale Ora șul Sulina și

întocmirea planului de situație pentru actualizarea Planului Urbanistic General al

Orașului Sulina.

Cod CPV - 71354300-7 – Servicii de cadastru
Valoarea estimată a achiziției, fără T.V.A.
Stabilirea limitelor U.A.T. Ora șul Sulina, pentru actualizarea P.U.G. – 8.064 lei
Întocmirea planului de situație, pentru atualizare P.U.G. - 32.258 lei

1 . Conditii de participare.

Certificat constatator de la Registrul Comertului (in original/copie legalizata/xerocopie

certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila)din care sa reiasa ca

operatorului economic are in obiectul de activitate activitate, activitatea care face obiectul

prezentei achizitii.

2. Oferta va include toate cheltuielile, (inclusiv cheltuieli legate dedeplasarea la Sulina etc.) 3.

Sursa de finantare a contractului care urmeaza sa fie atribuit : Bugetul Local

4. Limba de redactare a ofertei: limba romana.



5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

6. Modalitati de plata : plata pretului contractului se va efectua cu OP, in contuloperatorului

economic, in perioada 24-31 ale lunii, conform prevederilor OUG 34/2009, cu modificarilesi

completarile, in baza facturii fiscale inregistrata la secretariatul institutiei si a procesul verbal

de receptie semnat de ambele parti.

7. 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:30 de zile incepand cu data

limita de primire a ofertelor.

8. 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.

9. Data limita pentru transmiterea ofertei:05.11.2015, ora 16:00.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la tel 0240543.001. Persoana de

contact Gheorghe Silviu.

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

PRIMAR,

DIMITRIU AUREL

Intocmit

Gheorghe Silviu


