
ANUNT / INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIA DIRECTA

NR. ANUNT ADV1177167/19.10.2020

Denumire contract: Contract achizitionare pavele si executare lucraride amenajare Alei curte

Data limita depunere oferta:27.10.2020 11:00

Tip anunt: Cumparari directe

contract: Lucrari

Cod si denumire CPV:45432112-2 - Pavare (Rev.2)

Valoare estimata: 24.201,68 RON fara TVA
Descriere contract: DGASPC Teleorman intentioneaza să achizitioneze pavele si executare lucrari de

amenajare alei curte la Centrul Maria-loana, situat in str. 1907, nr. 129, din mun. Alexandria , jud,
Teleorman. Notă:pentru lucrările de amenajare alei curte, se va folosi pavaj rezidential Symetrica,
dreptunghiular, în doulă culori - 200/100/40 mm Valoarea totală estimata este 24.201,68 lei fara TVA.
Conditii referitoare la contract:Ofertantul câştigătorse obliga să execute lucrari de amenajare alei curte
cu pavele la Centrul Maria-loana, situatin str. 1907,nr.129, din mun. Alexandria, jud. Teleorman, la
indicațiile reprezentantului desemnat de către beneficiar şi conform prevederilor Caietului de Sarcini, în
termen de 40 de zile de la data semnării contractului. Se va solicita Garantie de buna executie - 5% din
valoarea contractului fără TVA.
Conditii de participare:Ofertantul va transmite în format PDF (scanate) urmațoarele: Oferta financiara/
deviz de lucrare, Oferta tehnica - va cuprinde o descriere a lucrărilor ce urmează a fi executate, a
materialelor, pieselor şi accesoriilor ce urmeaza a fi folosite. Fisa de informatii generale (denumire
operator, adresa sediu , CUI, telefon, fax, e-mail. cont IBANTrezorerie, reprezentanti legali, persoane de
contact), Autorizatie valabila la data depunerii ofertei, din care sa rezulte ca furnizorul este autorizat să
desfasoare lucrări de amenajare alei curte cu pavele, Declaratii privind experiență similară şi capacitatea
tehnică şi/ sau profesională, Operatorii economici participanți vor fundamenta oferta conform cu
prevederile Caietului de Sarcini. Documentele se pot prezenta in oricare din formele: copie legalizata,
copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnate si stampilate. Oferta/documentele vor fi

transmise la adresa de e-mail: achizitii? Qdgaspetr.ro cu specificatia: Oferta pentru anuntul publicitar nr...
Termenul limita de transmiterea ofertelor este 27 Octombrie 2020,orele 11:00. In vederea fundamentării
ofertei ofertantul are obligatia să viziteze locatia, pentru documentare și o esțimare cât mai corectă și

precisă a necesarului de materiale. Vizitarea amplasamentului va fi efectuata in urma unei solicitari la
telefon 0247324824 in mun. Alexandria, str. 1907, nr. 129. Ofertele vorfi analizate de către o comisie de
evaluare. Ofertantul câstigator va publica OFERTA în Catalogul de produse din SICAP.
Criterii de atribuire:Pretul cel mai scazut
Informatii suplimentare:
Ofertele/documentele vorfi transmise la adresa de e-mail: achizitii2Odgaspetr.ro, cu specificatia: Oferta

pentru anuntul publicitar nr... Termenul limita de transmitere a ofertelor este 27 OCTOMBRIE 2020,
orele 11:00. Solicitari de clarificari se primesc pana in data de 23.10.2020 ora 11,00 la adresa de email
achizitii2Qdeaspotr.ro. Caietul de sarcini poate fi accesat si pe site-ul www.dgaspctr.ro, sectiunea
achizitii publice/anunturi


