Detalii Anunt Publicitate
Autoritate contractanta:COMUNA PLENITA
Adresa :
str. Traian,nr.34
Localitate : Plenita, Dolj , Romania
Telefon :
+40251.368.086
Fax : +40 251.368.086
Cod Unic de Inregistrare : 4332266
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Contract lucrari pentru obiectivul de investitii:"Construire teren
multisport in localitatea Plenita,jud. Dolj "
CPV: 45212221-1 - Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)
Descrierea contractului: Se doreste achizitionarea unui contract pentru executarea
lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii "Construire teren multisport in
localitatea Plenita,jud. Dolj ".
Valoarea estimata fara TVA: 346.722,84lei
Conditii contract: Pretul cel mai scazut
Conditii participare: Ofertantul va elabora propunerea tehnica si financiara astfel
încât aceasta sa demonstreze ca se vor realiza si respecta în totalitate cerintele
Caietului de sarcini si documentelor anexe, care se pot obtine în format electronic
prin e-mail sau în scris de la sediul autoritatii contractante pâna la data de
13.11.2018,pe baza de solicitare scrisa semnata si parafata de catre posibilul
ofertant.
De asemenea se va transmite si un certificat constatator din care sa rezulte faptul ca
ofertantul poate executa lucrarile.
Ofertantul va constitui garantia de buna executie in procent de 5% din valoarea
contractului fără TVA si va acorda o garantie lucrarilor de 24 de luni.
De asemenea ofertantul are obligatia incheierii unei polite de asigurare pentru
lucrarile executate pentru toate riscurile in care va asigura lucrarile.Polita va fi
cesionata in favoarea Autoritatii Contractante si va transmite la solicitarea acesteia
dovada incheierii politei de asigurare.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor tehnice
din caietul de sarcini.
Termen limita primire oferte: 16.11.2018
Informatii suplimentare: Oferta va putea fi depusa/transmisa de catre operatorul
economic, doar pana la termenul limita de primire al ofertelor. Oferta va fi publicata in
SEAP de catre operatorul economic desemnat castigator.
Operatorii economici pot trimite ofertele prin intermediul serviciilor de:
a) corespondenta electronica, la adresa de e-mail: plenita@cjdolj.ro,
b)depunere personala la sediul Autoritatii Contractante

