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Nr. 2290 din 24.08.2021 

 

 

SOLICITARE DE OFERTĂ 
 
 
 

    Referitor la: achizitia directa pentru atribuirea contractului de servicii 

      „Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor in sistemul integrat de 

cadastru si carte funciara pentru un numar estimat de maxim 715 imobile din 

sectoarele cadastrale 14, 17, 20, 34, 35, 38, 41 situate in extravilanul U.A.T 

Brestovat”. 
 

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice coroborat cu art.43 din HG 395/2016 , cu modificările și completările ulterioare, Comuna 
Brestovat, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți ofertă pentru atribuirea prin 
achiziție directă a contractului având ca obiect - „Servicii de inregistrare sistematica a 

imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pentru un numar estimat de 715 

imobile din sectoarele cadastrale 14, 17, 20, 34, 35, 38, 41 situate in extravilanul U.A.T 

Brestovat” 

 

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

Condițiile de prestare și cantitatea solicitată: conform documentatiei de atribuire ;  

  
Valoarea estimată a achiziției: 93.093,00 lei fără TVA (130,20 lei/imobil fara TVA); 

Durata de prestare: 18 luni, dar fara a depasi data de expirare a contractului de finantare 

incheiat intre UAT Brestovat si OCPI Timis, respectiv 09.01.2023; 

 

Modalitatea de prezentare a documentelor:  
 

Operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SICAP la data depunerii ofertei.  

Oferta se depune atat in original la Registratura Primariei Comunei Brestovat, loc. 

Brestovat, nr. 20, cat si prin configurarea unei poziției în catalogul electronic, astfel: 

NR. DE REFERINȚĂ: BRESTOVAT 

COD CPV: 71354300-7 Servicii de cadastru (Rev.2) 

DENUMIRE: Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor  

 
Perioada de valabilitate a ofertei: 5 zile de la data termenului limita de primire a 

ofertelor. 
 

Termenul limita si locul de depunere a ofertei: 01.09.2021, ora 14:00;  
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Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut 

 

Alte informații: 

- Documentatia de atribuire, cat si alte relatii suplimentare se pot obtine urmare unei solicitari 

transmise pe adresa de e-mail achizitii.brestovat@gmail.com. 
 
 
 
 

Cu considerație, 
 

 

 

Autoritatea contractantă  
COMUNA BRESTOVĂȚ 

Primar, 

Dobra Eugen 
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