UATORAS MURFATLAR
JUDEŢUL CONSTANTA
Nr. 6649/11.10.2016

Anunţ publicitate

Autoritatea contractanta
UAT oraş Murfatlar
Adresa poştala: Calea Dobrogei, nr. 1, Cod poştal 905100, Romania, Tel. +40 241234350 , Email:
consiliu-local@ primaria-murfatlar.ro, Fax: +40 241234516.

Tip anunţ: Cumpărări directe
Tip contract: Produse/servicii/lucrari
Denumirea achiziţie: „SERVICII D E CADASTRU Ş I INTABU LARE ÎN CARTEA FU NCIARĂ A
ORAŞULUI M URFATLAR (măsurători topografice si lucrări tehnice de specialitate) PEN TRU
OBIECTIVE: DRUMURI, STR Ă ZI PARCĂRI, ALEI, PARC CE APA RŢIN
ORAŞULUI
M U RFATLAR”
CPV: 71354300-7 - Servicii de cadastru
Descrierea contractului: Furnizare /prestare/executie
Valoarea estimata fara TVA: 1000 lei/documentaţie cadastrală
Condiţii contract: Termen de realizarea a serviciilor: Pentru efectuarea măsurătorilor pe teren,
consultarea specialiştilor tehnici din primărie cu privire la conturul/lim ita cadastrală propusă,
întocmirea documentaţiilor cadastrale şi depunerea la OCPI Constanţa - maxim 20 de zile de la
data semnării contractului. Oferta de preţ poate fi prezentată şi sub forma lei/mp, lei/km sau
lei/documentaţie cadastrală fără TVA, iar pentru rezolvarea eventualelor suprapuneri prin
refacere a documentaţiilor cadastrale de către Prestator în lei/documentatie cadastrala.
- Condiţii de plata: autoritatea contractanta executa obligaţia de plata a sumelor de bani prin
virament, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data primirii
facturii pe baza de proces verbal.
Condiţii participare: Operatorul economic sa fie înregistrat in SEAP. Ofertantul va completa oferta
specificând preţul unitar fara TVA, cantitatea totala si valoarea totala. Oferta va fi insotita de
declaraţia privind conflictul de interese. .Valabilitatea ofertelor sa fie de minim 30 zile de la termenul
limita de primire a ofertelor.
Criterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut

.

Termen limita primire oferte: 14 10.2016
Informaţii suplim entare: Ofertele se pot transmite prin email sau fax la adresele specificate mai
jos. Oferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, împreuna cu comunicarea
transmisa către ofertantul câştigător, vor
constitui un contract angajant între parti. Clarificari se pot obţine de la Compartimentul Achiziţii al
institutiei în baza unei solicitări scrise transmise prin fax la nr. 0241234516 sau pe e-mail la adresa
consiliu-local@ primaria-murfatlar.ro . Persoana de contact: Sandu Nina. Program de lucru 08.0016.00. Ofertantul a cărui ofertă va fi acceptată va depune informaţiile necesare în catalogul
electronic din SEAP în termen de maxim 2 zile de la primirea unei comunicări în acest sens.

