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      Unitatea de Implementare a Proiectului 
Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă 

de Agrement  
Cod SMIS: 127360 

 

UIG-1014-EO-
 

Nr. 62190 / 10.08.2022 
 
 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 
 
 

Municipiul Arad, prin UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Revitalizarea Zonei Strada 
Mărului și Amenajarea ca Zonă de agrement vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului 
de achiziţie publică avand ca obiect Servicii de întocmire Documentație tehnică de fundamentare în 
vederea obținerii Avizului Apelor Române pentru realizarea unor puțuri în cadrul proiectului 
"Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement" 

 
1. Obiectul contractului: Servicii de întocmire Documentație tehnică de fundamentare în vederea 

obținerii Avizului Apelor Române pentru realizarea unor puțuri în cadrul proiectului 

"Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement" 

2. Cod CPV: 71335000-5 

3. Procedura aplicată: Achiziţie directă 

4. Sursa de finanţare: Fonduri europene POR 2014-2020 și bugetul general al Municipiului Arad 

5. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: Propunere financiară și Oferta tehnică, conform 

cerinţelor din caietul de sarcini, inclusiv: certificat ONRC și Certificat de atestare al elaboratorului, 

în conformitate cu reglementările legale privind organizarea activității de certificare a unităților 

specializate în elaborarea de documentații tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de 

gospodărire a apelor 

6. Limba de redactare a ofertei: Română 

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile 

8. Preţul va fi exprimat în: lei fără TVA 

             Preţul ofertei este ferm. 

o NU se acceptă actualizarea preţului contractului 

9. Tipul contractului: Servicii 

10. La oferta de baza: NU se accepta oferte alternative 

11. Termenul comercial în care se va încheia contractul: Ferm 

12. Durata contractului: Pe întreaga perioada de implementare a proiectului. 
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13. Durata de prestare a serviciilor: 20 zile lucrătoare de la emiterea ordinului de prestare 

14. Plata preţului contractului se va face prin contul deschis la Trezoreria Municipiului Arad 

15. Documentele care însoţesc oferta: 

1) Certificatul constatator emis de Oficiul Registrul Comerţului, copie simplă; 

16. Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 75, camera 5, 

Registratura generala; oferta se depune în plic inchis şi sigilat pe care se va menţiona OFERTĂ 

Servicii de întocmire Documentație tehnică de fundamentare în vederea obținerii Aviz AN Apele 

Române aferent proiectului "Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de 

Agrement"  – A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 18.08.2022. De asemenea, ofertele pot fi 

trimise prin e-mail, la adresa: carmen.iosup@primariaarad.ro sau registratura@primariaarad.ro  

17. Data limită pentru depunerea ofertei: 18.08.2022 inclusiv. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel 0257 281850, int.289, fax 0257 281450, e-mail 

carmen.iosup@primariaarad.ro. 

 

 

 

 

MANAGER DE PROIECT RESPONSABIL ACHIZIȚII RESPONSABIL COMUNICARE 

Lucia Giurgiu Carmen Iosup Larisa Bucșa 
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