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Aprobat,
Manager,
Sorin Burlacu

ANUNT-ACHIZIŢIE DIRECTĂ
Servicii topografice şi cadastru (ridicare topografică –clădire, întocmire a
planului de situaţie şi avizarea de OCPI Buzău) prin încheiere de contract de achiziţie publică, de la data
1. Denumirea achiziţiei:

finalizării achiziţiei prin catalogul electronic SEAP .
2. Modalitatea achiziţiei: Se va realiza prin cumpărare directă din Catalogul electronic de bunuri, servicii şi
lucrări disponibil pe SEAP. În aceste condiţii, autoritatea contractantă, invită operatorii economici interesaţi să posteze
în acest catalog electronic, oferta de preţ şi principalele caracteristici tehnice, până cel târziu data de 06.11.2019, ora
14,00.
Condiţii de ofertare:
Operatorii economici interesaţi să oferteze vor putea accesa şi descărca de pe site-ul Bibliotecii Judeţene
“V.Voiculescu” Buzău: bjvv@bjvvbuzau.ro - Achiziţii publice sau achiziţii - publice@bjvvbuzau.ro: anunţul publicitar
şi caietul de sarcini.
Operatorul economic va elabora propunerea tehnico – financiară detaliată astfel încât aceasta să respecte, cerinţele
inserate în caietul de sarcini care este considerat obligatoriu. Prin urmare în situaţia nerespectării acestor cerinţe şi
condiţii, oferta este considerată neconformă.
Oferta tehnico – financiară se va prezenta în lei, fără TVA. Preţul de bază este ferm şi nu poate fi modificat. Nu se
admit oferte alternative. Nu se acceptă oferte ce conţin preţuri condiţionate.
Contravaloarea serviciilor executate se va factura la terminarea acestora iar plata, după întocmirea procesului
verbal de predare. Plata facturii se face în lei, prin OP în termen de 5 de zile de la data primirii facturii, într-un cont de
trezorerie indicat de operatorul economic.
Serviciile se vor executa la sediul filialei autorităţii contractante situat în Buzău, Str. Poştei,nr. 1.
Contractul de achiziţie publică se încheie de la data finalizării achiziţiei prin catalogul electronic SEAP.
Serviciile trebuie să fie executate cu profesionalism şi promptitudinea cuvenită, la standardele şi performanţele
prevăzute de lege.
3. Condiţii de participare:
Operatorii economici interesaţi au obligaţia de a posta în catalogul electronic disponibil în SEAP, oferta de preţ şi
principalele caracteristici tehnice ale serviciilor supuse ofertării în conformitate cu cerinţele prevăzute în caietul de
sarcini până cel târziu la data de 06.11.2019, ora 14,00.
După postare în catalogul electronic, operatorii economici au obligaţia de a informa concomitent şi autoritatea
contractantă privind depunerea ofertei printr-o :
1. notificare de postare (cu datele de identificare ale ofertei, codul poziţiei de catalog produse, servicii şi lucrări
denumire operator economic în SEAP, CUI, adresă de contact, email şi persoană de contact)şi
2. oferta economico –financiară cuprinzând detaliile tehnice ale lucrării ce se impun , la adresa de e-mail
:bjvv@bjvvbuzau.ro sau achizitii-publice@bjvvbuzau.ro.

Datele furnizate în caietul de sarcini devin în mod obligatoriu clauze contractuale de prestare pentru operatorul
economic declarat câştigător.
Înainte de atribuirea contractului de achiziţie, la solicitarea AC, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul
intermediar, la finalizarea comparării ofertelor din Catalogul electronic disponibil în SEAP, va prezenta la sediul AC ,
un plic conţinând oferta detaliată (conţinând oferta tehnico - financiară) în original şi următoarele documentele
însoţitoare solicitate :
a) Oferta tehnico - financiară;
b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte obiectul de activitate al
ofertantului care trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
c) autorizate ANCPI - categoria B şi/ sau D.
d) dovada specialităţii în realizarea acestor servicii, respectiv inginer geodez;
e) Solicitarea de participare.
Informaţiile prezentate în aceste documente trebuie să fi reale/valide şi actuale, iar certificatele trebuie să fie
valabile la data prezentării acestora.
Dacă operatorul economic cu preţul cel mai scăzut nu va depune documentele sus menţionate sau acestea nu sunt
conforme, AC va solicita aceste acte următorului clasat.
După verificarea documentelor depuse, AC va iniţia procedura de achiziţie directă în catalogul electronic disponibil
în SEAP, cu operatorul economic a cărui ofertă a fost declarată completă şi conformă, iar la finalizarea achiziţiei
directe în SEAP, va încheia un contract de lucrări.
4. Cod CPV: 71351810-4 Servicii de topografie (Rev.2)
5. Durata contractului: 30 zile lucrătoare, de la data semnării contractului.
6. Sursa de finanţare: buget local
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile
8. Data, locul şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 08.11.2019, la sediul central al Bibliotecii Judeţene
„V.Voiculescu”Buzău, din Buzău, b-dul. Unirii, nr. 301A, ora:14,00
9.Valoare estimativă: 1500 ,00 lei fără TVA
10. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 08.11.2019, ora 15,00 la sediul central al Bibliotecii Judeţene
„V.Voiculescu” Buzău
11.Criteriu atribuit:preţul cel mai scăzut
12. Informaţii suplimentare:se pot solicita prin tel nr:0238721509, fax:0238717283 sau e-mail: achizitiipublice@bjvvbuzau.ro. Persoana de contact:dna Panait –Militaru Georgeta.
Prezentul anunţ publicitar nu reprezintă o obligaţie de cumpărare din partea noastră decât după transmiterea unei
comunicări în acest sens.

Întocmit,
Compartiment juridic-achiziţii publice
Panait – Militaru Georgeta

