JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI DUMBRAVA ROSIE
617185, str. Dumbravei nr. 52, Dumbrava Rosie , judeţul Neamţ
Tel.0233/282494, 0233/282224, Fax 0233/282767
E-mail: primariadvarosie@yahoo.com,
NR. 8262 din 15.06.2015

INVITATIE DE PARTICIPARE
IN ATENTIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI
Prin prezenta va invităm sa participati la procedura organizată pentru atribuirea prin
ACHIZITIE DIRECTĂ a contractului de servicii de supraveghere tehnică la lucrările:
Împrejmuire teren Şcoala Izvoare comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ,, si
Împrejmuire teren front stradal şi vecinătăţi Şcoala Brăşăuţi,comuna Dumbrava Roşie,
judeţul Neamţ,,

Cod CPV 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica
Valoarea estimata a serviciului 3.500 lei fara TVA
Sursa de finantare - buget local.
Modul de finalizare a achizitiei - incheierea unui contract de servicii.
Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut .
Ofertele vor fi insotite de ,, Copia autorizatiei de diriginte de santier , eliberata

de catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru domeniul solicitat, pentru
persoane juridice:
-Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalele Teritoriale(copie cui) sau-Certificat constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului de pe lângă tribunalele teritoriale , cu date reale si
actuale la data limita de depunere a ofertelor,
Ofertele vor fi exprimate in lei şi pot fi transmise pană pe data de 25.06. 2015 ,
ora 14 .00 la sediul Primăriei Dumbrava Roşie.
Analiza ofertelor va avea loc in data de 25.06. 2015 ora 15,00 la sediul Primariei
comunei Dumbrava Rosie.
Oferta câstigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai mic
preţ şi va trebui să îndeplinească specificaţiile tehnice minime obligatorii, aşa cum au fost acestea
stabilite în caietul de sarcini si prezenta invitatie si tema de proiectare.
După comunicarea rezultatului procedurii firma câstigătoare va posta în SEAP(www.elicitaţie.ro) serviciile ofertate si valoarea acestora conform ofertei prezentate, pentru ca autoritatea
contractantă să achiziţioneze aceste servicii din SEAP, pentru respectarea prevederilor art. 66.1
din HG nr.198/27.02.2008
Achizitia de servicii se va finaliza si prin incheierea unui contract de servicii,la sediul
Primariei comunei Dumbrava Rosie.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0233282224 sau 0233282494.
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