Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrări
Denumire achizitie: Lucrari de marcaj rutier in orasul Odobesti
CPV: 45233221-4 – Lucrări de marcaj rutier (Rev.2)
Descrierea contractului: Contractul presupune realizarea lucrarilor de marcaj rutier pe urmatoarele
strazi: str. Stefan cel Mare, str. Dobrogeanu Gherea, str. Libertatii, str. Calugareni, str. Smirdan, str.
Pictor N. Grigorescu.
Se vor realiza urmatoarele tipuri de marcaje: marcaje longitudinale: 1000 m; marcaje transversale:
144 mp; marcaje rutiere: 106 mp.
Valoarea estimata fara TVA: 10.200,00 lei
Conditii contract: Pentru executia contractului se vor respecta prevederile legislatiei in vigoare.
Perioada de garantie a lucrarilor: minim 12 de luni. Defectiunile aparute in perioada de garantie se
vor remedia in maxim 5 zile de la semnalarea lor. Garantia de buna executie este de 5% din
valoarea fara TVA a contractului si se va constitui in una din formele prevazute la art. 39 si 40 din
HG 395/2016, restituirea urmand a se face conform prevederilor art. 42 din actul normativ
menționat.
Conditii participare: Poate participa orice operator economic/asociere ce are dreptul legal de a
presta lucrările care fac obiectul prezentului anunt. In acest sens, ofertantii vor depune Certificatul
Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie lizibila conform cu
originalul) din care sa reiasa obiectul de activitate.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.
Termen limita primire oferte: 21.07.2017
Informatii suplimentare: Toti operatorii economici interesati vor transmite ofertele pe adresa de
mail: primariaodobesti@gmail.com si/sau prin depunerea la registratura institutiei, pana la data
limita de depunere a ofertelor stabilita in acest anunt. Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in
moneda nationala si sa fie valabile 60 de zile de la termenul limita de depunere. Caietul de sarcini si
formularele pentru achizitia lucrarilor ce fac obiectul solicitarii pot fi consultate pe site-ul
www.primariaodobesti.ro la sectiunea Informatii publice/Achizitii/ Lucrari de marcaj rutier in
orasul Odobesti. Persoane de contact: Mirela Bolovan Bejan (0732.090.228) si Alina Lera
(0726.984.563). Propunerea tehnica si cea financiara vor fi intocmite respectand caietul de sarcini si
cele solicitate în prezentul anunt. Ofertantii vor fi instiintati cu privire clasamentul ofertelor.

