UAT MURFATLAR
JUDEŢUL CONSTANTA
Nr. 7648/24.11.2016

Anunţ publicitate
A utoritatea contractanta
UAT M URFATLAR
A dresa poştala: Str. C alea D o b ro g e i, Nr. I, L ocalitateaM urfatlar , Cod
postai: 905100, R om ania , Persoana de contact: d-na C iubuc
Iuliana , Tel. +40241234350 , Email: consiliu-local@ prim aria-m urfatlar.ro , Fax: +40241234516
Tip anunţ: C u m p ărări d irecte
Tip contract: servicii
D enum irea achiziţie: Servicii de cadastru si intabulare in cartea funciara a oraşului M u rfatlar (măsurători
topografice si lucrări tehnice de specialitate)pentru 13 străzi din satul Sim inoc
C P V : 71354300-7
D escrierea contractului: Furnizare /prestare/executie servicii de cadastru si intabulare in cartea funciara a
oraşului M u rfatlar (m ăsurători topografice si lucrări tehnice de specialitate)pentru 13 străzi din satul Sim inoc cu
respectarea lim itelor/zonei studiate in cadrul proiectului de investitie "Reabilitare si m odernizare 13 străzi din
satul Siminoc, oras M urfatlar, jud. Constanta".

V aloarea estim ata fara T V A : ...................................... RON
C ondiţii contract: - obiectivele reprezintă cai de com unicaţie din categoria străzi, alei, trotuare, spatii verzi,
rigole pluviale, accese in curţi, spatii libere, etc.Strazile pentru care este necesara docum entaţia cadastrala sunt
:Fantanitei, Cultelor, Horei, Am urgului, M ărului, Unirii, Culturii, Cum penei, Prunului, Răsăritului, Socului,
Secerişului, Izvor din Sim inoc si au lungim e totala de 5.986,87m. C ondiţii de plata: autoritatea contractanta

executa obligaţia de plata a sum elor de bani prin viram ent, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60
de zile calendaristice de la data prim irii facturii pe baza de proces verbal. C ondiţii de prestare servicii
cadastru si intabulare U A T M urfatlar initiaza prezenta consultare a pieteti care vizeaza soluţii
tehnice/intocm ire specificaţii tehnice, soluţii financiare/intocm irea notei ju stificativ e , soluţii
contractuale/proiect de contract de prestări servicii
C ondiţii participare: solicitările de clarificari, propunerea financiara si orice alte docum ente se transm it prin
fax la nr 0241234516 sau e-mail la adresa cosiliu-local@ prim aria-m urfatlar.ro, persoana de contact d-na Ciubuc
Iuliana. Ofertantul trebuie sa fie înregistrat in catalogul electronic din SEAP. Program 8.00-16.00, vineri 8.0014.00. oferta va fi insotita de declaraţii privind evitarea conflictului de interese, certificat constatator emis de
ONRC,dovada ca este autorizat sa efectueze docum entaţii cadastrale.

C riterii adjudecare: Preţul cel m ai scăzut
Term en lim ita prim ire oferte: 29.11.2016 ora 16,00
Inform aţii suplim entare: O fertele se pot transm ite prin em ail sau fax la adresele specificate m ai jo s.
O ferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, îm preuna cu com unicarea transm isa
către ofertantul câştigător, vor constitui un contract angajant între parti. C larificari se pot obţine de la
C om partim entul A chiziţii al institutiei în baza unei solicitări scrise transm ise prin fax la nr.
+40241234516 sau pe e-m ail la adresa consiliu-lo cal@ priin aria-m u rfatlar.ro . Persoana de contact
C iubuc Iuliana. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00. O fertantul a cărui ofertă va fi
acceptată va depune inform aţiile necesare în catalogul electronic din SEA P în term en de m axim 2 zile
de la prim irea unei com unicări în acest sens.
D eclaraţia privind conflictul de interese - form ular, poate fi solicitata pe m ail la adresa: consiliulocal@ prim aria-m urfatlar.ro sau pe fax la num ărul de mai sus.

