DÂMBOVIȚA

ANUNȚ
Catre: OPERATORII ECONOMICI INTERESATI
Referitor la: achiziția de lucrări de confecționare și montare uși termopan și
reparații tâmplărie

În temeiul art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr.
395/2016 privind Normele metoologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziție publică/contractului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice,
OCPI Dâmbovița cu sediul în Târgoviște, B-duI. I.C. Brătianu nr. 27, județ Dâmbovița, în
calitate de autoritate contractantă, dorește sa achiziționeze lucrări de confecționare și montare
uși termopan și reparații tâmplărie.
Tip anunt: Achiziţie directă.
Tip contract: lucrări de confecționare și montare uși termopan și reparații tâmplărie, cod CPV:
45421000-4
Descrierea contractului: Lucrări de confecționare și montare uși termopan, articole conexe și
reparații tâmplărie – 4 uși aprox. 25 mp, amortizoare și reparații.
Valoarea estimată fara TVA: 17800 lei
Conditii contract: Conform Specificatiilor tehnice aferente achiziției.
Condiţii de participare: Ofertantul are obligația de a depune următoarele documente:
 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care sa rezulte
domeniul de activitate principal/secundar și să corespundă cu obiectul lucrărilor care
urmează să fie achiziționate;
 Propunerea tehnica - Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat sa reiasa din
aceasta respectarea in totalitate a cerințelor prevăzute in Specificațiile tehnice;
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DÂMBOVIȚA
Modalități de plată: plata se va face în contul de trezorerie al prestatorului în baza unei facturi
fiscale conform prevederilor legale;
Criterii adjudecare: Va fi declarata castigatoare oferta cu prețul total cel mai scazut, care
indeplineste totodata conditiile de participare si respecta specificatiile tehnice.
Modalitatea de transmitere a ofertelor: la Registratura OCPI DÂMBOVIȚA;
Termen limita primire oferte: 27.11.2018, ora 12.00
Informatii suplimentare: Oferta va fi redactata in limba româna si va fi semnata de catre
ofertant sau de catre un imputernicit autorizat al acestuia. Nu se accepta depunere de oferte
alternative. Toti operatorii economici care depun oferta au obligația de a respecta instructiunile
din Anuntul de participare.
Perioada de valabilitate a ofertei: 10 de zile de la data depunerii acesteia.

Informatii suplimentare sau clarificari pot fi obtinute de la Biroul economic din cadrul OCPI
Dâmbovița, Târgoviște, D-dul I.C. Brătianu nr. 27, județ Dâmbovița, tel/fax: 0245/216347,
0245/216343 sau la adresa de e-mail: db@ancpi.ro.
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