CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA

`

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI HUNEDOARA

Deva, b-dul. Iuliu Maniu, nr. 18; Telefon 0254-233.341, 0254-233.340; Fax 0254-234.384;
cod fiscal 9819433; e-mail: achizitiihd@gmail.com
Nr. Operator date cu caracter personal: 9426

Nr.31143/03.08.2015
INVITATIE DE PARTICIPARE
Catre,
toti operatorii economici interesati
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara cu sediul în Deva, jud.
Hunedoara, bld. Iuliu Maniu, nr.18, în calitate de autoritate contractantă vă invită să participati la achizitia
prin cumparare directa: Carne de vita - Pulpa de vita fara os refrigerata
Cod CPV: 15111100-0- Carne de vita
Achiziţia se derulează conform art. 19 din OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu
modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
Sursa de finantare: bugetul DGASPC Hunedoara pe anul 2015
Valoarea estimata a achizitiei: 15000,00 lei fara TVA
Criteriul de atribuire - pretul cel mai scazut cu respectarea specificatiilor din caietul de sarcini.
Cerinte obligatorii de participare:
Se vor prezenta urmatoarele documente:
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din ordonanţa OUG 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare
- Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din ordonanţa OUG 34/2006 cu modificările şi
completările ulterioare
- Declaraţie pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu
modificările şi completările ulterioare
- Certificat de inregistrare
- Fisa de informatii generale
- Propunerea tehnica
- Formular oferta si Centralizator de preturi ( anexa)
Prezentarea ofertei: Oferta semnată şi ştampilată va putea fi trimisa prin posta sau depusa în plic închis si
sigilat la registratura DGASPC Hunedoara din Deva, b-dul. Iuliu Maniu, nr. 18 pana la data de 05.08.2015,
ora 11:00. Ofertele transmise prin fax sau e-mail nu vor fi luate în considerare. Plicul va fi marcat cu
inscriptia ”oferta pret pentru achizitia - Pulpa de vita fara os refrigerata” si va avea atasata pe exterior
scrisoarea de înaintare.
Propunerea tehnica se va întocmi într-o maniera organizata, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor
sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor prezentate cu specificatiile tehnice din caietul
de sarcini.
Propunerea financiara se va întocmi astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire
la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale. Pretul din oferta va fi exprimat în lei fara TVA, cu
max 2 zecimale si va include toate cheltuielile ocazionate de livrarea produselor la destinatia indicata de
achizitor. Preţul achiziţie este ferm in lei si neajustabil pe toata durata. Plata se va face cu OP în contul de
trezorerie al furnizorului în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data primirii facturii si receptia
produselor.
Informatii suplimentare: Documentaţia de atribuire şi informaţii despre procedură se pot obţine în urma
solicitării scrise, prin email la adresa: achizitiihd@gmail.com, sau fax 0254/234384,
Mai multe informatii se pot obtine la Serv. Achizitii, tel. 0254/233340 interior 110
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