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Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, lansează procedura de achiziţie directă

Lucrări de reparaţii Sala A110 Corp A
Obiectul achiziţiei

'

-

-

Obiectul achiziţiei îl constitui e/reprezintă achiziţia de L u c ră ri deream enajare pentru “

Lucrări de reparaţii Sala A 1 10 C o rp A

-

Cod CPV: 45453000*7 LucrârtdeRreparatiPgerierale si renovare;
Criteriul aplicat

;

Criteriul aplicat dehtrtăsj^ţabilmeaiQfeW^fc&Ş|!g^]^^^^esţWlpI cel mai scăzut pe
întreaga ofertă.
ţ3 B 0 ^
Informaţii adminjs trative; Caietul de sarcini si Formularul .dejcontract sunt ataşate prezentei
Limba de redactare a o fe rte ilp lrn lla
BS1
Moneda in care se g tra n sm it^ilirta ^ilp ret: LEI p M
Data limita de depunere a oferfelor
ora
Data limita de valabilitate a oMrţelor 60 ZILE

■§ §
jf f !
09,00 __
illr

Condiţii de execuţie: conform caiet de sarcini,
i

i

;

Recepţie: Plata se va face după semnarea documentelor de recepţie conform formular
de contract anexat; executantul va fi reprezentat prin reprezentant legal sau împuternicit
la sediul beneficiarului la data recepţiei.
Preţul: preţul este ferm şi nu se ajustează.

Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 60 zile de la data limită pentru
depunerea ofertelor.
..
Valoare estimată fără T.V.A.: 8400 Iei;
Termen limită de finalizare: Termenul de execuţie a lucrării este de 10 zile lucrătoare de la
data primirii ordinului de începere. Pentru montarea uşii PORTA DOOR termenul este de
execuţie este de 45 zile calendaristice.
Date de contact ale Achizitorului

Ofertele vor fi trimise în atentia:
i

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, str. Universităţii, nr. 13, cod 720 229= corp F, camera 001,
între orele 8:00 a.m. si 16:00, de luni până vineri.

Pentru informaţii suplimentare:
Telefon/fax: 0330 103703
Email: alexc@usv.ro..............

Operatorii economici interesaţi pot obţine mai multe informaţii despre documentaţia de
atribuire printr-o solicitare în scris, de luni-vineri, între orele 09.00 - 16.00 (ora locală), cu
excepţia sărbătorilor legale, la adresa de mai sus.

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV
Ing. Cătălin VELICU

ŞEF SERVICIU ACHIZIŢII PUBLICE,

