Vizualizare anunt publicitate numarul 85293

Autoritate contractanta

COMUNA LIVEZENI
Adresa postala: Livezeni nr.76 , Localitatea: Livezeni , Cod postal: 547365 , Romania , Punct(e) de contact: ISTVAN
BANYAI , Tel. +40 265243303 , Email: livezeni@cjmures.ro , Fax: +40 265257793
Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Lucrari de reparatii drumuri asfaltate (plombari)
CPV: 452331419Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
Descrierea contractului: Lucrari de repararatii drumuri asfaltate (plombari) alei, si intretinerea strazilor, aleilor podurilor din
comuna Livezeni, conform Caiet de sarcini. Executia lucrarilor va fi începuta dupa adjudecarea acestora, respectiv semnare
contractului de lucrari atât de achizitor cât si de executant. Termenul de derulare a contractului se întinde pe o perioada de
12 luni de la data semnarii acestuia; lucrarile se vor executa ocazional, în functie de necesitati. Cantitatea, termenul de
începere si termenul de executie conform normativelor, vor fi stabilite prin Ordine de începere a lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 84033.64 RON
Conditii contract: conform contract
Conditii participare:  sa nu inregistreze datorii la bugetul local in momentul depunerii,  sa asigure o garantie a lucrarilor
de minim 12 luni;  prezentarea Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte domeniul
de activitate in domeniul obiectului prezentului contract, in original sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul cu
informatii reale/valabile la data depunerii ofertei. Se vor respecta cerintele minime solicitate in caietul de sarcini, acesta
putand fi obtinut de catre ofertantii interesati, printro solicitare, la urmatoarea adresa de email: livezeni@cjmures.ro,
persoana de contact Astalus Liliana
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 11.04.2017
Informatii suplimentare: Formularele, caietul de sarcini, propunerea de contract se pot solicita de pe adresa de email
livezeni@cjmures.ro, sau de la sediul institutiei : Livezeni, str. Principala nr. 76, Oferta va fi depusa in plic inchis la sediul
Autoritatii contractante pana in data de 11.04.2017, ora 15.00. Finalizarea achizitiei directe se va efectua prin intermediul
Sistemului Electronic de Achizitii Publice, ofertantul declarat câstigator având obligatia de a încarca în catalogul electronic
de produse/servicii/lucrari, din cadrul sectiunii cumparari directe, un anunt continând oferta sa de pret, dupa care va
comunica autoritatii contractante, la adresa de email: livezeni@cjmures.ro sau prin fax la numarul 0265 257793 detaliile
privind publicarea anuntului în S.E.A.P.. Alte informatii se pot obtine la tel.0265 243303 persoana de contact:Astalus Liliana
Inapoi

