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Anunţ publicitate
A utoritatea contractanta
UAT M URFATLAR
A dresa poştala: Str. C alea D o b ro g e i, Nr. 1, L ocalitateaM urfatlar , Cod
postai: 905100, R om anía , Persoana de contact: d-na Reise
M e m e t, Tel. + 4 0 2 4 1234350 , Em ail: consiliu-local@ prim aria-m urfatlar.ro , Fax: + 40241234516
Tip anunţ: C u m părări directe
T ip contract: Produse
D enum irea achiziţie: F urnizare ansam bluri form ate din ornam ente lum inoase de sărbători cu
accesorii
CPV: 31522000-1
D escrierea contractului: Furnizare ornam ente pentru ilum inat festiv pentru oraşul M urfatlar
V aloarea estim ata fara TVA: 120.000 RON
Condiţii contract: - C ondiţii de plata: autoritatea contractanta executa obligaţia de plata a sum elor de
bani prin viram ent, din fonduri bugetare, cu OP, cel târziu la 60 de zile calendaristice de la data
prim irii facturii pe baza de proces verbal. C ondiţii de furnizare/prestare/executie: U A T M urfatlar
initiazaprezenta consultare a pieteti care vizeaza soluţii tehnice/intocm ire specificaţii tehnice, soluţii
financiare/întocm irea notei ju stificativ e , soluţii contractuale/proiect de contract de furnizare produse.
C ondiţii participare: O peratorul econom ic sa fie înregistrat in SEAP. O fertantul va com pleta oferta
specificând preţul unitar fara TV A , cantitatea totala si valoarea totala. O ferta financiara va fi insotita
de declaraţia privind conflictul de interese. V alabilitatea ofertelor sa fie de m inim 30 zile de la
term enul lim ita de prim ire a ofertelor.
C riterii adjudecare: Preţul cel mai scăzut
T erm en lim ita prim ire oferte: 09.1 1.2016
Inform aţii suplim entare: O fertele se pot transm ite prin em ail sau fax la adresele specificate m ai jos.
O ferta stabilita câstigatoare, pe perioada de valabilitate a acesteia, îm preuna cu com unicarea transm isa
catre ofertantul câştigător, vor constitui un contract angajant între parti. C larifican se pot obţine de la
C om partim entul A chiziţii al institutiei în baza unei solicitări scrise transm ise prin fax la nr.
+ 40241234516 sau pe e-m ail la adresa consiliu-local@ prim aria-m urfatlar.ro. P ersoana de contact
Z ugravu Sim ona. Program de lucru 08.00-16.00, vineri 8.00-14.00. O fertantul a cărui ofertă va fi
acceptată va depune inform aţiile necesare în catalogul electronic din SEA P în term en de m axim 2 zile
de la prim irea unei com unicări în acest sens.
D eclaraţia privind conflictul de interese - form ular, poate fi solicitata pe m ail la adresa: consiliulocal@ prim aria-m urfatlar.ro sau pe fax la num ărul de mai sus.

