COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENŢESC TEI

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de achizitie directa
SISTEM DE ACCES CU BARIERE

COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI ,cod fiscal: RO 4340200,cu
sediul in Bucuresti,str.Oltetului nr.30,sector 2,cod postal 023817, telefon 021.242.15.88, fax 021.
242.21.09, organizeaza:
Achizitionare şi montare Sistem de acces cu bariere cu plata automata destinat
autoturismelor care cuprinde: bariere, dispozitive de taxare, carduri de taxare, etc, in vederea
dotării parcajului din cadrul Complexului(COD CPV 42961100-1 – Sisteme de control ale
accesului).
Ofertele vor fi intocmite si transmise numai dupa vizitarea amplasamentului.
Locul de prestare a serviciilor :
- Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei, Str. Oltetului, nr. 30, sector 2, Bucuresti;
Procedura de atribuire: cumparare directa;
Cod CPV:
42961100-1 – Sisteme de control ale accesului;
Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;
Adresa la care se transmit ofertele : la sediul Complexului Cultural Sportiv Studentesc Tei ,
str.Oltetului, nr. 30, sector 2, Bucuresti.
Program: luni – vineri :intre orele 8:00 – 16:00.
Oferta poate fi transmisa prin orice mijloc cu posibilitate de confirmare (in plic inchis la sediul
autoritatii, pe adresa de e-mail ccsstei@yahoo.com, la nr de fax 021.242.21.09).
Data limită pentru depunerea ofertei : 12.11.2017, ora 15.00
Data ora şi locul deschiderii ofertelor : 12.11.2017, ora 15.30 ,la sediul autoritatii contractante
respectiv Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei, situat in str.Oltetului nr.30, sector 2,
Bucuresti
Adresa de deschidere a ofertelor:Complexul Cultural Sportiv Studentesc Tei,
str.Oltetului nr.30, sector 2, Bucuresti.

Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica
Tipul contractului : Furnizare
Moneda in care se transmite oferta de pret:RON ;
Tip de finantare:Venituri proprii;
Limba in care se redacteaza oferta:limba romana;
Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la
termenul limita de primire a ofertelor.
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative;
Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA.
Toţi ofertanţii interesaţi să participe la procedura de cumparare directa trebuie să fie inscrisi in
SEAP (sistemul electronic al achizitiilor publice) si sa deţină un cont deschis la Trezoreria
Statului.
Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Complexului Cultural Sportiv Studentesc Tei Compartimentul Achizitii Publice- Investitii-Patrimoniu,telefon :021.242.15.88.

