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Nr. Inregistrare 5440/04.07.2019
SOLICITARE OFERTA
privind

„Servicii de inginerie topografica
pentru obiectivele din administrarea Primariei comuna Tunari”
Cod CPV 71351810-4- Servicii de topografie (Rev.2)
1. Informatii generale privind Beneficiarul
Denumire:Comuna Tunari
Adresă: Str. Mihai Eminescu, nr. 1
Localitate:Comuna Tunari, jud. Ilfov
Cod poştal:077180 Ţara:ROMANIA
Reprezentant
legal:
d-nul
Alexandru Telefon:021.267.53.10
NEACSU – Primar Comuna Tunari
E-mail: contact@primaria-tunari.ro
Fax: 021.267.53.00
Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primaria-tunari.ro
2.Sursa de finantare
Buget local
3. Obiectul Contractului
Obiectul contractului consta in achizitia Serviciilor de inginerie topografica pentru
obiectivele din administrarea Primariei comuna Tunari, care necesita ridicare
topografica avizata de OCPI (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara).
Astfel, principalele servicii topografice sunt:
- Ridicare topo D.E. (teren + prelucrare birou)/km;
- Ridicare topo D.C. (teren + prelucrare birou)/km;
- Ridicare topo D.J. (teren + prelucrare birou)/km;
- Ridicare topo D.E. (teren + prelucrare birou + avizare la OCPI)/km;
- Ridicare topo D.C. (teren + prelucrare birou + avizare la OCPI)/km;
- Ridicare topo D.J. (teren + prelucrare birou + avizare la OCPI)/km;
- Studiu Topografic / lot 500mp;
- Trasare repere topografice/buc;
- Extras;
- Ortofoto;
- Plan de incadrare in zona;
- Relevee/100mp;
- Proces verbal de vecinatate.
4. Cerinte minime obligatorii
Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu
profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate
cu prevederile legislative in domeniu.
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Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure
resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de
natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care
necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod
rezonabil din contract.
Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate
cu prevederile contractuale. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit
pe toată durata contractului.
5. Obligatiile prestatorului:
- Livrabilele se vor preda beneficiarului in format printat si *.DWG.
- Prestatorul isi va asuma responsabilitatea sa asigure resursele umane
competente necesare pentru realizarea serviciilor la termenele stabilite conform
legislatiei din domeniu.
- Prestatorul isi va suma responsabilitatea privind calificarea si competenta
personalului folosit;
- Prestatorul îşi va asuma responsabilitatea privind efectuarea instructajului de
protecţia muncii specifice activităţii;
- Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:
- Reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu
produsele achiziţionate;
- Daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu
excepţia situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de
sarcini întocmit de către achizitor.
6. Durata contractului
Durata contractului este 6 luni de la data semnarii contractului, dar nu mai
tarziu de 31 decembrie 2019, sau in functie de numarul de ore prestate, dar nu mai
mult de 990 ore.
7. Buget
Bugetul maxim alocat este de 134.000 lei, fara TVA.
8. Prezentarea ofertei:
Oferta va fi trimisa pâna cel mai târziu la data de __.__.2019 Mihai Eminescu,
nr.1, Comuna Tunari. Date de contact Dracon Georgiana Carmen – Inspector Achizitii
Publice– e-mail: contact@primaria-tunari.ro.
8.1. Oferta poate fi trimisa:
- la sediul Autoritatii Contractante, la adresa de mai sus
- prin fax, la nr. de fax 021.267.53.00
- prin e-mail, la adresa contact@primaria-tunari.ro
9. Documente solicitate
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- . Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si art. 167 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice – Formularul 1 si 2
- declaratie pe propria raspundere cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat si buget local)
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art 58-63 – Formularul 3
Nota: In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice, persoane cu functie de decizie din cadrul Autoritatii Contractante
Comuna Tunari:
Primar Alexandru Neacsu
Viceprimar Cristian Niculae
Administrator public Marian Ion
Contabil: Alecu Nicoleta Andreea
Secretarul primariei: Rusti Luminita Manuela
Inspector Achizitii Publice: Dracon Georgiana Carmen
Consilier personal al Primarului: Niculae Jan
Consilieri locali:Calmus Ionut Valentin, Dobre Dumitru, Oprea Marian, Spau
Dumitru, Stefania Petrisor, Popa Ionel, Cote Grigore, Dragu Dragos Georgian, Dumitru
Andreea, Costea Iliuta, Marin Marin, Ganea Gabriel Radu, Mihai Adrian Daniel,
Dumitru Adrian Victor
- Certificat constatator, copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul", emis
de oficiul registrului comertului de pe lânga tribunalul teritorial în raza caruia ofertantul
îsi are sediul social, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar,
codurile CAEN aferente acestora.
- Orice alt document care poate justifica indeplinirea contractului;

Achizitii Publice
Dracon Georgiana Carmen
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