
Tip anunt: Cumparari directe  

Tip contract: servicii 

Denumire achizitie: Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor cf OUG35/2016 

Descriere contract : Servicii topo-cadastrale in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica 

a imobilelor in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara apartinand UAT orasul Jibou, jud. 

Salaj, conform caiet de sarcini. 

Cod CPV: 71354300-7 – servicii de cadastru (Rev.2) 

Valoare extimata 130.252,10 lei fara TVA 

Conditii de contract      Contractul de finanţare intră în vigoare la data semnării lui de către ambele 

părţi şi are valabilitate pana la 31.10.2019.  

 

Conditii de participare  ;  

Executantii lucrarilor pot fi:  

Persoane Fizice Autorizate - categoria A, B sau D     

sau  

Persoane Juridice Autorizate - clasa I, II sau III, autorizati conform Regulamentului privind autorizarea 

sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii 

Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizarii si 

verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul 

României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/2010, cu modificarile ulterioare.  

Ofertantul castigator va prezenta documente justificative care sa ateste pregatirea de specialitate 

solicitata, aflate in termen de valabilitate.  

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.  

Termen limita primire oferte: 14.06.2018 

 Informatii suplimentare: Oferta va fi depusa pana la termenul limita de primire oferte, la ora 14:00, 

in plic sigilat cu mentiunea: Oferta de pret conform anunt nr............ din................. privind achizitia de 

Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor cf OUG35/2016 

Pe plic va fi mentionat numele ofertantului si datele de contact. La depunere, plicul va fi însotit de o 

scrisoare de înaintare. 

Documentatia va contine un opis al documentelor depuse, numerotate si stampilate. 

Adresa la care se depune oferta: sediul Primariei orasului jibou, P-ta 1 decembrie 1918, nr. 16, oras 

Jibou, jud. Salaj(registratura). Achizitia se va realiza prin intermediul catalogului electronic SEAP. 

Ofertantul a carei oferta urmeaza a fi declarata castigatoare isi va posta oferta in Catalogul electronic 

disponibil in SEAP in termen de 3 zile de la primirea comunicarii din partea autoritatii contractante, 

urmand ca autoritatea sa efectueze achizitia directa. 

Primar, 

Dan GHIURCO 


