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INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE– DEZVOLTARE 

PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE 

 

Str. Donat, nr. 67-103, 400293, Cluj-Napoca, ROMANIA 

Tel.: +40-264-584037; Fax: +40-264-420042; GSM: +40-731-030060 

e-mail: itim@itim-cj.ro, web: http://www.itim-cj.ro 
 

 

Nr. 3410/31.10.2017                  

APROBAT 

         DIRECTOR GENERAL 

                       Dr. Ing. Adrian BOT 

 

 

INVITAȚIE DE PARTICIPARE 

LA ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

 

1). Denumire contract: Elaborare Plan topografic necesar obținerii PUZ pentru 

terenurile cu nr. cadastrale 322856, în suprafață de 15.100 mp. și nr. 322857, în 

suprafață de 12.100 mp, situate în zona Lomb a municipiului Cluj-Napoca. 

 CPV: 71351800-1 Servicii de topografie şi de radiestezie. 

 Valoarea estimată: 3.500 lei (fără TVA)      

 

2). Descriere contract: Elaborarea Planului topografic în vederea obţinerii PUZ 

pentru terenurile cu nr. cadastrale 322856, în suprafață de 15.100 mp. și nr. 322857, în 

suprafață de 12.100 mp, situate în zona Lomb a municipiului Cluj-Napoca, 

(Coordonate GPS:  Latitudine : 46°49'25.17"N, longitudine : 23°34'9.43"E, altitudine 

520 m), destinate activităților de cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul Proiectului 

cu titlul ,,Cluster inovativ pentru tehnologii avansate pilot în energii alternative - 

CITAT-E”, cod MySMIS 103720, ID P_35_468, Competitia POC-A1-A1.1.1-B-

2015. 

3). Condiții contract:                                                                                                                                             

a. Prestatorul va elabora documentația tehnică, specifică necesară întocmirii dosarului 

pentru obținerea PUZ.                                                                                                            

b. Documentaţia tehnică, conţinând Piesele scrise și Piesele desenate, avizată de către 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca va fi predată Autorităţii 

Contractante în termen de maximum 60 de zile de la semnarea contractului. 

c.Taxele către organele locale (primărie, O.C.P.I. etc.) sunt suportate de către 

Autoritatea contractantă. 
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d. Prețul este ferm, nu se admite actualizarea prețului contractului. 

 

4). Condiții de participare: Pot depune oferte persoane juridice sau persoane fizice 

atestate și înregistrate la Oficiul Registrului Comertului.  

a. Se vor prezenta în copie: Autorizația ANCPI și Certificatul de înregistrare la ORC. 

b. Se vor prezenta minimum 3 contracte însoțite de procesele-verbale de recepție 

privind prestări de servicii similare realizate de ofertant în ultimii 3 ani. 

5). Criterii adjudecare: Prețul cel mai scăzut, în condițiile satisfacerii cererilor din 

prezenta invitație. 

Termen limită depunere ofertă: 7 noiembrie 2017, ora 12.00. 

6). Informatii suplimentare:  

    a. Relații suplimentare se pot obține la sediul Autorității contractante, Ing. Dumitru 

CHINCIŞAN; tel. 0264-584037; mobil 0731-03.00.66; adresă email 

dumitru.chincisan@itim-cj.ro  și de pe site-ul www.itim-cj.ro, Secțiunea Achiziții 

publice 2017. 

     b. Oferta se depune în plic închis la Secretariatul Autorității contractante, în 2 

exemplare scrise +1 CD. 

     c. Deschiderea ofertelor: 7 noiembrie 2017, ora 14.00. 

 

 

Șef Compartiment Intern        Vizat Oficiul Juridic 

Specializat în Domeniul Achiziţiilor    Jurist Mariana ANDREI 

Ing. Dumitru CHINCIŞAN 
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