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UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 

” Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului în transport 

pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” acronim 

„Space4People”, Faza a II-a 

Nr. 47263/14.06.2022 

                                                   

                                                       INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

 

 

Municipiul Arad prin UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ” Procese de planificare 

co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului în transport pentru a crea spații 

publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” acronim 

„Space4People”, Faza a II-a , vă invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de 

achiziţie publică având ca obiect Servicii de elaborare a unui Studiu al Zonelor Pietonale din 

Municipiul Arad. 

Obiectul achiziției: Servicii de elaborare a unui Studiu al Zonelor Pietonale din Municipiul Arad 

 

1. Cod CPV: 71400000-2- Servicii de Urbanism și arhitectură peisageră 

2. Procedura aplicată: Achiziţie directă 

3. Sursa de finanţare: alte fonduri 

1. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă: documente de calificare, propunere tehnică și 

propunere financiară,  se va încadra in valoarea estimată de 84.033,61 lei fără TVA 

4. Limba de redactare a ofertei: Română 

5. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile 

6. Preţul va fi exprimat în: lei fără TVA 

        Preţul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului 

7. Tipul contractului: Servicii 

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

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

10. Durata serviciilor: cu începere de la data semnarii contractului de catre ambele părți  pana la 

07.08.2022. 

11. Plata contravalorii serviciilor prestate se va face în maxim 30 zile de la data înregistrarii 

facturii la registratura autoritatii contractante 

12. Documentele care însoțesc oferta: 

 Certificat constatator emis de ONRC sau Certificat de înregistrare la ONRC, sau in cazul 

ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta 

 Propunere tehnică – se întocmește conform cerințelor din caietul de sarcini 

 Propunere financiară- se întocmește conform cerințelor din caietul de sarcini. 

12. Garanția de bună execuție: 5% din valoarea fără TVA a contractului 

13. Adresa la care se depune oferta: Primăria Municipiului Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 73, 

camera 5, Registratura generala; oferta se depune în plic închis şi sigilat pe care se va menţiona 

http://www.primariaarad.ro/
mailto:pma@primariaarad.ro


OFERTĂ : Servicii de elaborare a unui Studiu al Zonelor Pietonale din Municipiul Arad - 

proiect ” Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea 

utilizării spațiului în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, 

favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni” acronim „Space4People”, Faza a II-a , A 

NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 16.06.2022  ora 16:00  sau la adresa de email: 

mihaela.nagy@primariaarad.ro.  

14. Data limită pentru depunerea ofertei: 16.06.2022 ora 15:00. 

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel 0257 281850, int.289 și 350 , fax 0257 

281450. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Functia in cadrul 

echipei de proiect 

Semnatura Data 

1  Manager de proiect   

2  Responsabil achizitii   

 

 

 

     


