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Nr. Inregistrare 5625/10.07.2019 
SOLICITARE OFERTA  

Achizitie directa privind contractarea Serviciilor pentru intocmirea planului 
urbanistic zonal, comuna Tunari, Ilfov 

 
Cod CPV: 71410000-5 – Servicii de urbanism (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 
Neacsu – Primar Comuna Tunari 

Telefon:021.267.53.10 

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 contractarea Serviciilor pentru intocmirea 

planului urbanistic zonal, comuna Tunari, Ilfov. 
 
4. Descrierea activităţii 
- Elaborare proiect (P.U.Z.) Plan Urbanistic Zonal - Zona de agrement, sport, piata 

agroalimentara, servicii publice si functiuni conexe pentru terenul amplasat in tarla 1, 
parcela 2, numar cadastral 56645 in suprafata de 170.925 mp, comuna Tunari, judet Ilfov. 

- Elaborare proiect (P.U.Z.) Plan Urbanistic Zonal - Zona de agrement, sport, 
locuinte sociale si functiuni conexe pentru terenul amplasat in tarla 31, parcela A109, 
numar cadastral 50561 in suprafata de 200.035 mp, comuna Tunari, judet Ilfov. 

 
5. Obligaţiile prestatorului 
- prestatorul isi va asuma responsabilitatea sa asigure resursele umane 

competente necesare pentru realizarea serviciilor la termenele stabilite si conform 
legislatiei in 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;  
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- prestatorul este obligat sa isi achite toate datoriile la bugetul de stat si local pana 
la semnarea contractului, in cazul in care raspunde prezentei oferte; 

6. Durata contractului 
Durata contractului de lucrari este de 2 luni de la emiterea Ordinului de incepere a 

lucrarilor. 
 
7.Bugetul maxim aprobat 
Conform estimarii 105.000 lei fara TVA. 
 
8. Prezentarea ofertei: 
În oferta financiară prezentată se va preciza preţul pentru fiecare lucrare în lei fără 

TVA. 
Oferta va fi trimisa pâna cel mai târziu la data de 15.07.2019, la sediul PRIMARIEI 

COMUNEI TUNARI, JUD. ILFOV de la adresa Str. Mihai Eminescu, nr.1, Comuna Tunari. 
Nota: Finalizarea achizitiei dupa comunicarea rezultatului in urma evaluarii 

ofertelor se va face in Catalogul de produse/servicii/lucrari din SEAP, prin 
publicarea pe codul Cod CPV: 71410000-5 – Servicii de urbanism (Rev. 2) 

a valorii din oferta financiara declarata castigatoare.  
8.1. Oferta poate fi trimisa: 
- prin fax, la nr. de fax 021.267.53.00  
- prin e-mail, la adresa contact@primaria-tunari.ro 
 
9. Documente solicitate 
- . 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 
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- 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.  

- CV-uri si certificari conform legislatiei in vigoare. 
- Orice alt document care poate justifica indeplinirea contractului; 

 
 

Achizitii Publice 
Dracon Georgiana Carmen. 
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