INVITAȚIEI LA SELECȚIA DE OFERTE

 Entitate contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A cu sediul în
București, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, Tronson 2, Etaj 1 și 2, Sector 3.
 Prevederi legale aplicabile: Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, art. 35, alin. (1)
 Obiectul și descrierea achiziției:
-

Aspersor rotativ pentru irigații la 3600, presiune de lucru 1,7-4,5 bar, debit max.
2,19 m3/h – 15 bucăți;

-

Aspersor rotativ pentru irigații la 1800, presiune de lucru 1,7-4,5 bar, debit max.
2,19 m3/h – 25 bucăți;

-

Duză reglabilă aspersor rotativ pentru irigații – 60 bucăți.

 Cod CPV: 43323000-3 - Echipament de irigare (Rev.2)
 Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii ale CMEB S.A.
 Valabilitatea ofertei: 30 de zile.
 Data limită de transmitere a ofertei: 04/09/2018, ora 15.00, pe adresa de mail:
achiziții@cmeb.com.ro.
 Termenul de limită de solicitare a clarificărilor: 31/08/ 2018, ora 15.00.
 Termenul de limită de răspuns la solicitările de clarificări: 03/09/2018, ora 10.00.
 Valoarea estimată: 2.260,00 lei, fără TVA.
 Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor
care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse de entitatea contractantă.
 Modalitatea de plată: în maxim 30 zile de la data primirii facturii.
 Condiții de participare: Toate prețurile vor fi exprimate în LEI, în cifre cu două zecimale,
incluzând transportul produselor la sediul indicat de achizitor. Furnizorul are obligația de a
garanta că produsele furnizate sunt noi, nefolosite. Oferta va conține și următoarele
elemente: termen de livrare de la primirea comenzii, loc de livrare, valabilitate ofertă,
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modalitate de plată. Oferta se va depune pentru toate produsele și pentru toate cantităţile
solicitate, adjudecarea urmând a fi realizată conform ofertei totale. Ofertele parțiale sau
care conțin cantităţi mai mici faţă de cele solicitate nu vor fi luate în considerare. Oferta va
respecta toate cerințele solicitate și va fi însoțită de datele de identificare ale societății.
 Condiții referitoare la contract: Termenul de livrare: 15 zile lucrătoare de la data lansării
comenzii. Loc de livrare: Stadionul Național Arena, Bulevardul Basarabia 37-39, Sectorul 3,
București. Produsele trebuie să conțină toate certificatele: de garanție, calitate și
conformitate, conform legislației în vigoare. PRODUSELE VOR FI FURNIZATE DUPĂ
TRANSMITEREA UNEI COMENZI FERME DIN PARTEA S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ
ENERGETICA BUCUREȘTI S.A.
 Limba în care trebuie elaborată oferta: Limba română.
 Forma pe care o va lua angajamentul legal: comandă.
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