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NR.5952/17.07.2017

OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI-ÎNREGISTRAŢI ÎN S.E.A.P.
ANUNŢ DE PARTICIPARE
Oraşul Ciacova vă invită să participaţi prin depunerea de oferte la sediul autorităţii
contractante, în vederea atribuirii prin „Cumpărare directă” a contractului de achiziţie publică de
„Lucrări de reparații-realizarea și înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre din tâmplărie PVC
cu geam termopan la corpul de clădire al Liceului "Alexandru Mocioni" Ciacova, str. Tudor
Vladimirescu, nr.23, oraș Ciacova, judetul Timiș"- Cod CPV : 45421100-5 – Instalare de uși, de
ferestre și de elemente conexe (Rev.2).
În vederea elaborării ofertei, vă punem la dispoziţie Documentaţia de atribuire
Nr.5948/17.07.2018 a contractului de lucrări. Oferta trebuie să conţină următoarele :
Documentele de calificare; Propunerea tehnică ; Propunerea financiară.
Ofertele vor fi înaintate într-un plic (colet) sigilat, având înscrise următoarele :
« Adresa autorităţii contractante : Primăria Oraşului Ciacova, Str. Piaţa Cetăţii, Nr.8,
307110 Ciacova, Judeţul Timiş.
Denumirea contractului pentru care se depune oferta şi numărul de referinţă al
Anunţului de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Numele
/denumirea ofertantului. »
Oferta se depune într-un singur exemplar, ORIGINAL. Operatorii economici care vor
depune ofertele la sediul A.C., trebuie să fie înregistraţi în S.E.A.P. şi să aibă încărcată oferta
în S.E.A.P., la data depunerii ofertei -dovada se va introduce în plicul cu Documentele de
calificare.
Propunerea tehnică va fi introdusă într-un plic separat marcat cu Propunere tehnicăoriginal, Propunerea financiară va fi introdusă într-un plic separat marcat cu Propunerea
financiară- original. Documentele de calificare vor fi depuse în plic separat, marcat cu
original.
Ofertele se înregistrează la registratura Primăriei Oraşului Ciacova, Str. Piaţa Cetăţii, Nr.8,
307110 Ciacova, Judeţul Timiş.
Termenul limită de depunere a ofertei la sediul A.C. este 23.07.2017, ora 15 :00.
După evaluarea ofertelor şi desemnarea operatorului economic câştigător, autoritatea
contractantă iniţiază procedura de achiziţie publică şi finalizează în S.E.A.P. „Cumpărarea
directă” de la ofertantul câştigător.
Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta la Primăria Oraşului Ciacova, tel.:
0256/399600- Persoanele Responsabile Achiziţii Publice: domnişoara Amarandei Loredana şi
doamna Stoianovici Mariana.
Cu deosebită consideraţie,
PRIMAR
FILIP PETRU

