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Anunţ

la atribuirea prin achiziţie directă a contractului de servicii de înregistra sistematică a
imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară aparţinând unităţii administrativ- 
teritoriale Doma-Arini din judeţul Suceava.
1. Autoritatea Contractantă: COMUNA DORNA-ARINI

Adresa: Sat Cozăneşti, nr. IA, Comuna Doma-Arini, Judeţul Suceava, E-mail:
primari adomaarini@vahoo.com,Telefon/fax: 023 05 76018/0230576126.Website: 
www.domaarinisv.ro
2. Detalii anunţ
2.1. Modalitate de atribuire: achiziţie directă
2.2. Tip contract: contract de servicii

3. Denumire achiziţie: „Servicii de înregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru şi carte 
funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale, aparţinând unităţii administrativ-teritoriale Doma- 
Arini din judeţul Suceava”.

4. Cod CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2)
5. Valoarea estimată: 134.453 lei fără TVA
6. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut
7. Descrierea contractului:
Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică constau în: campania de 

informare publică, organizarea lucrărilor sistematice de cadastru, studiul datelor analogice şi digitale 
preluate de la Achizitor, recunoaşterea terenului, stabilirea modului de execuţie a lucrărilor, derularea 
lucrărilor de specialitate, publicarea documentelor tehnice ale cadastrului, primirea şi soluţionarea 
cererilor de rectificare, actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului.

Participanţii interesaţi vor depune oferta pentru lucrări în vederea realizării obiectivului, conform 
cerinţelor din Caietul de sarcini.

8. Termen de execuţie contract: 30.09.2022
9. Condiţii contract: Ofertanţii interesaţi vor depune oferta pentru toate serviciile şi cheltuielile cu 

ducerea la îndeplinire a contractului, conform cerinţelor din Programul Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară (PNCCF).
Nu se acceptă oferte alternative sau parţiale.

http://www.domaarinisv.ro


10. Modul de prezentare a ofertei: oferta va fi prezentată la sediul autorităţii contractante într-un 
exemplar original, în plic sigilat pe care se va specifica adresa autorităţii contractante şi denumirea 
obiectivului pentru care se depune oferta, până la data şi ora limită de depunere a ofertelor, conţinând 
următoarele:

-Scrisoare de înaintare ofertă 
-Documente de calificare:

• Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 98/2016 -  
Formular nr. 2

• Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din Legea nr. 98/2016 -  Formular nr. 3
• Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 din Legea nr. 98/2016 -  Formular nr. 4
• Declaraţie privind neîncadrarea în art. 167 din Legea nr. 98/2016 -  Formular nr. 5
• Oferta financiară -  Formular nr. 6

-Certificat constatator eliberat de către Oficiul Registrul Comerţului din care să rezulte obiectul de 
activitate.

-Prezentarea de către executanţii (prestatorii) lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor 
documentele care dovedesc că sunt persoane fizice autorizate să execute lucrări de specialitate din 
domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, în categoriile A,B sau D, ori persoane juridice autorizate 
în clasele I, II sau III.

Ofertantul trebuie să facă dovada capacităţii de care dispune pentru îndeplinirea contractului, 
capacitatea tehnică şi profesională.
Nu se acceptă oferte alternative sau parţiale. In cazul a două oferte aflate la egalitate, autoritatea 
contractantă va solicita prezentarea unor informaţii cu privire la implicarea Persoanelor autorizate în 
etapele I-VI de finanţare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor prin PNCCF: volumul total 
contractant, volumul total realizat, exprimat în număr imobile, ponderea Prestatorului în total contract, 
volumul total realizat, exprimat în număr imobile, ponderea Prestatorului în totalul realizat la nivelul 
judeţului, gradul de realizare din cantitatea contractată de fiecare Prestator în parte.
Se va încheia un contract de achiziţie publică cu ofertantul clasat pe primul loc.
Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA.
Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Primăriei Comunei Doma-Arini, Judeţul Suceava,
Sat. Cozăneşti, nr. IA, Judeţul Suceava.
Data şi ora limită pentru depunerea ofertei: 31.08.2021, ora 1600.
Locul de depunere a ofertelor: Primăria Comunei Doma-Arini, Sat Cozăneşti, Comuna Doma-Arini, 
nr. IA, Judeţul Suceava, Cod poştal:727200, România, până la data şi ora limită de depunere a ofertelor.

întocmit,
Consilier achiziţii publice, 

Magdalena AGAPI


