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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA 

 

Denumire oficiala: Municipiul Timisoara   CIF: 14756536   

Adresa: Strada Bv.C.D.Loga , Nr. 1   Tara: Romania 

Tel: +40 256408478   Fax:   E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro   Punct(e) de contact: Emilia Micorici- Serviciul Achizitii 

Publice   In atentia: : Lucretia Schipor   

 

ANUNT 

 

Denumire contract: 
Servicii de consultanta pentru facilitarea elaborarii strategiei de Smart City si transformare digitala a Municipiului Timisoara 

Data limita depunere oferta: 
16.06.2021 23:30 

Tip 
anunt: 

Cumparari 
directe 

Tip 
contract: 

Servicii 

Cod si denumire 
CPV: 

73210000‐7 ‐ Servicii 
de consultanta in 
cercetare (Rev.2) 

Valoare 
estimata: 

100.000,00  RON   

Caiet de sarcini: 
Caiet de sarcini+Model 
contract+Formulare.pdf 

Descriere contract: 
Serviciile de consultanta pentru facilitarea elaborarii strategiei de Smart City si transformare digitala a Municipiului Timisoara se vor r
ealiza in conformitate cu documentatia de atribuire (caiet de sarcini + Contract de prestari servicii si formulare) atasata prezentului a



nunt publicitar si postata pe pagina de internet a autoritatii contractante www.primariatm.ro, rubrica Transparenta/Achizitii publice/Cu
mparari directe in desfasurare si/sau Contractate/2021. 

Conditii referitoare la contract: 
Conditiile referitoare la contract sunt cuprinse in documentatia de atribuire (caiet de sarcini + Contract de prestari servicii si formulare
), atasata prezentului anunt si postata pe pagina de internet a autoritatii contractante www.primariatm.ro, rubrica Transparenta/Achizi
tii publice/Cumparari directe in desfasurare si/sau Contractate/2021. Eventualele solicitari de clarificari privind documentatia postata i
n SEAP, se transmit la adresa de e-mail: achizitiipublice@primariatm.ro, iar raspunsurile vor fi atasate anuntului publicitar postat pe 
pagina de internet a autoritatii contractante. 

Conditii de participare: 
Operatorii economici interesati vor transmite oferta la adresa de e-mail: achizitiipublice@primariatm.ro, sau depusa pe suport hartie l
a sediul autoritatii contractante - Municipiul Timisoara, B-dul C.D.Loga, nr.1, Serviciul Relationare Directa cu Cetatenii, camera 12, g
hiseul 10 sau 11 (parter), pana cel tarziu la data limita de depunere indicata in prezentul anunt. Oferta va cuprinde: 1.Propunerea teh
nica, care va fi elaborata astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele impuse in Caietul de sarcini. Se va
 prezenta un grafic (calendar) de realizare a activitatilor, etapizat conform cerintei din Caietul de sarcini. 2.Propunerea financiara, ela
borata in corelare cu cerintele caietului de sarcini, va contine Formularul de oferta din cadrul "Formulare" in care se va evidentia valo
area ofertata (in lei fara TVA) 3.Modelul de contract semnat si stampilat ceea ce confirma acceptarea tuturor clauzelor contractuale. 
4.Declaratiile privind prevederile art. 60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, din cadrul "Formulare". 5. Certificatul ONRC/document 
echivalent (emis in tara de rezidenta) din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit si ca are capacitatea profesional
a de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. 

Criterii de atribuire: 
Oferta declarata castigatoare va fi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.Punctajul total al fiecarei oferte 
se va obține prin însumarea punctajelor tuturor factorilor de evaluare evidentiati in Caietul de sarcini pct.11: P oferta = P1 + P2 + P3 
+ P4 . Contractul va fi atribuit ofertei care va obtine cel mai mare punctaj. Ca dovadă a calității serviciilor, în cadrul ofertei tehnice vor
 fi depuse documentele necesare evaluării, astfel cum sunt solicitate prin caietul de sarcini. În cazul în care două sau mai multe ofert
e sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în or
dinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul sa solicite 
noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. 

Informatii suplimentare: 
Conditiile de prestare a serviciilor si modalitatile de plata sunt specificate in caietul de sarcini si modelul de contract, atasate prezent
ului anunt publicitar. Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertei este atasata prezentului anunt publicitar si este postata si 
pe pagina de internet a autoritatii contractante www.primariatm.ro, rubrica Transparenta/Achizitii publice/Cumparari directe in desfas
urare si/sau Contractate/2021. 
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