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ANUNT
CERERE DE OFERTE
pentru încheierea unui contract de
„Lucrări de ignifugare la podul clădirii Bibliotecii Teleki-Bolyai”

Biblioteca Județeană Mureș vă invită să depuneți o ofertă în cadrul achiziției
directe pentru încheierea unui contract de lucrări:
1. Obiectul contractului: Lucrări de ignifugare la podul Bibliotecii TelekiBolyai (aproximativ 5.000 mp).Perioada de derulare a contractului: 30 de zile
de la semnarea contractului.
2. Cod CPV: 45343100-4 Lucrări ignifugare
3. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/tarif mp lucrare, probe incluse
4. Oferta trebuie să cuprindă:


Propunere financiară



Propunere tehnică



Documente calificare

Propunerile, tehnică și financiară, vor fi întocmite în baza caietului de sarcini.
Totodată, operatorii economici interesați pot efectua o vizită a imobilului
susmenționat în perioada 9-10 noiembrie 2017, între orele 09:00-12:00.
5. Limba de redactare a ofertei: română
6. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
7. Preţul ofertei este ferm: nu se acceptă actualizarea preţului unitar al
contractului.
8. Plata se face prin ordin de plată: în cont de trezorerie, după primirea
raportului de încercare şi recepţia finală a lucrării.
9. Documentele de calificare care însoţesc oferta:


Autorizaţia emisă de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi
Protecţia Civilă



Aviz tehnic legal pentru substanţa folosită la ignifugare Certificat

10. Alte informaţii: Ofertele vor fi depuse până la data şi ora limită precizate la
punctul 12 din prezenta solicitare de oferte, în plic închis, având menţionată
achiziţia ce face obiectul ofertei şi însoţit de o adresă de înaintare a acesteia.
Caietul de sarcini şi formularul nr. 1 ce fac obiectul solicitării pot fi găsite pe siteul instituţiei, respectiv www.bjmures.ro.
11.Adresa la care se depune oferta: Biblioteca Judeţeană Mureş. Str.George
Enescu nr.2, în Palatul Culturii, la secretariatul Bibliotecii Judeţene , etaj 3.
12.Data limită pentru depunerea ofertelor – 14 noiembrie 2017, orele 12.00
13. Ofertantul câştigător va posta oferta sa în catalogul SEAP.

Întocmit: Daniela Pop

