Compartimentul Achiziţii Publice
Nr.înreg.1654 / 12.02.2016

Către,
Toţi operatorii economici interesaţi

1. Denumirea autorităţii contractante : U.A.T. MUNICIPIUL ORĂŞTIE
2. Adresa: Piaţa Aurel Vlaicu, nr.3, jud. Hunedoara
3. Telefon: 0254 / 241513
4. Fax : 0254 / 242560
5. Adresa internet : www.orastie.info.ro
6. Cod fiscal : 4634515
7. Persoana de contact : Ing.Vasile Tania
8. Tip anunț: cumpărare directă
9. Obiectul achiziţiei: Documentații pentru obținerea finanțării din Fonduri Europene la
obiectivul ”Amenajare Pista Cicloturism” în municipiul Orăștie, cu următoarele precizări:
-

Prestatorul are obligația de a reactualiza SF-ul conform situației din prezent;

-

Durata Contractului este începând cu data semnării acestuia de ambele părți, până la primirea
de către achizitor a rezultatului evaluării proiectului obiect al contractului;

-

Termenul de întocmire a documentațiilor proiectului obiect al contractului, este de maxim 60
zile, începând de ladataemiterii ordinului de prestare de către achizitor;

-

Prestarea serviciilor privind actualizarea/modificarea/completarea documentațiilor obiect al
contractului, se va face conform cerințelor ghidului de finanțare/achizitorului/organismelor
implicate în verificarea și evaluarea acestora, în termene cuprinse intre minim 2 zile și maxim
10 zile;

-

Prestatorul se obligă să acorde consultanță și asistență de specialitate cu privire la proiectele
depuse / documentațiile întocmite, în toată perioada de până la primirea de către achizitor a
rezultatului evaluării proiectului obiect al contractului. În acest sens, după caz, prestatorului îi
revine inclusiv obligația actualizării/ modificării/ completării documentațiilor obiect al
contractului, conform cerințelor achizitorului și/sau organismelor implicate în verificarea și
evaluarea acestora;

-

Plata contractului se va face în 2 tranșe: 50% la depunerea documentației în vederea obținerii
finanțării și 50%după semnarea contractului de finanțare;

-

Contractul încetează să producă efecte la data finalizării tuturor obligațiilor ce revin părților
conform contractului.

10. Cod CPV : 79411000-8
11. Valoare estimată : 25.000 lei (fără TVA )
12. Operatorii economici interesaţi vor depune ofertele de preţ la sediul autorități contractante,
până la data de 18.02.2016, ora 11, în plic închis.
13. Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
14. Informațiile necesare se pun la dispoziție la sediul U.A.T. Municipiul Orăştie –
Compartiment Tehnic Investiții.
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