Nr. de inregistrare 5894/30.07.2019
Aprobat,
Director general
ARDENEL MIHAIL VASILE

ANUNȚ ACHIZITIE SUPORT RULANT PENTRU CONDUCTE PREIZOLATE

✓

Autoritatea contractantă: COMPANIA MUNICIPALĂ ENERGETICA BUCUREȘTI S.A cu sediul în
București, Splaiul Unirii nr. 76, corp A, etaj 1 si 2, Sector 4.

✓

Prevederi legale aplicabile: legea 98/2016 privind achizițiile publice

✓

Cod CPV: 45223100-7 - Ansamblu de structuri metalice (Rev.2)

✓

Sursa de finanțare: capitaluri/venituri proprii CMEB S.A

✓

Perioada de timp în care oferta trebuie să fie valabilă: 10 zile

✓

Data limită de transmitere a ofertei: Toți operatorii economici interesați vor transmite ofertele pe
adresa de email: achizitii@cmeb.com.ro. pana la data de 01.08.2019, ora 16.00

✓

Valoarea estimată – 126.246,40 RON lei, fără TVA

✓

Criteriul de atribuire – prețul cel mai scăzut

✓

Modalitatea de plată – în baza facturii fiscale emise în maxim 30 zile de la emitere

Descriere PRODUSE:
Suport rulant pentru conducte preizolate realizat in conformitate cu schita atasata - 28 de bucati. Nu
se vor oferta elementele prevazute in schita subansamblului la pozitiile 10, 11 si 12.
Conditii referitoare la contract:
Termen de livrare - 15.08.2019, in mai multe transe, pe baza de comanda ferma. Loc de livrare - va fi
indicat in comanda (Bucuresti).
Conditii de participare:
Toate prețurile vor fi exprimate în LEI, în cifre cu două zecimale, incluzând transportul produselor la
sediul indicat de achizitor. Oferta va conține și următoarele elemente: termen de livrare loc de livrare,
valabilitate ofertă, modalitate de plată. Oferta se va depune pentru toate produsele in afara celor
specificate la punctele 10, 11 si 12 din schita subansamblulu 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.
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Criterii de atribuire:
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care
îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse de entitatea contractantă.

Intocmit,
Manager imbunatatire procese
IVAN Ionela
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