Anunţ Publicitar
- în vederea achiziţionării produsului: “Echipament de intervenţie combinat tip
Hooligan”, necesar pentru dotarea unităţii noastre, vă rugăm să ne înaintaţi oferta
dumneavoastră de preţ până la data de 09.06.2017, ora 12 00.
Obiectul contractului:
Echipament de intervenţie combinat tip Hooligan - cod CPV 35112000-2.
Oferta va fi compusă din:
• Propunere tehnică, ce va cuprinde:
- o detaliere cât mai exactă a produsului, în concordanţă cu caracteristicele tehnice din
caietul de sarcini;
- o declaraţie de acceptare a condiţiilor de livrare, de garanţie şi de plată prevăzute în
caietul de sarcini.
• Propunerea financiară, ce va cuprinde:
- preţul în lei, cu şi fără TVA;
- contul de trezorerie în care se va efectua plata;
- perioada de valabilitate a ofertei - până la livrarea şi facturarea produsului.
Alte date:
- Oferta va fi transmisă, în format electronic, la adresa de e-mail achiziţii
isuhr@yahoo.com şi publicată în SEAP până la data de 09.06.2017, ora 1200;
- Livrarea şi punerea în funcţiune a produsului se va efectua obligatoriu până la data de
25.06.2017;
- Plata produselor: maxim 60 de zile de la recepţie;
- Analiza ofertelor se va efectua la sediul inspectoratului, de către o comisie special
desemnată;
- Ofertele primite după data şi ora limită de depunere nu vor fi luate în considerare;
- Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut / produs;
- Achiziţia se va finaliza prin intermediul catalogului electronic din S.E.A.P,
astfel, toţi operatorii economici care intenţionează să depună ofertă vor fi
înscrişi obligatoriu în S.E.A.P.
- Furnizarea produselor se va efectua după finalizarea tranzacţiei în S.E.A.P. şi
primirea unei comenzi ferme din partea autorităţii contractante.

NESliCRET

Eventualele clarificări şi detalii despre achiziţie, pot fi solicitate la sediul
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Oltul” al judeţului Harghita, str. Iancu de
Hunedoara nr. 8, cod poştal 530225, tel. 0266371657 int. 27208,e-mail: achiziţii
isuhr@yahoo.com Persoane de contact:
- Dl. plt.maj. Moldovan Petru - detalii tehnice;
- Dl. Plt.adj. Măriuţă Irinel - detalii legate de desfăşurarea achiziţie.
Anexă:
Caietul de sarcini.

