ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A CERC
CERC 2018 - 715/01.11.2018
Aprobat
DIRECTOR
Claudiu DRAGOMIR

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de servicii prin
ACHIZIȚIONARE DIRECTĂ
În urma cercetării pieței, Serviciul Public de Administrare a "Centrului regional de competențe și dezvoltare
a furnizorilor în sectorul
automotive" - CERC, vă invită să participați cu o ofertă la procedura de achiziție publică
pentru atribuirea contractului:


Servicii de deratizare cod CPV 90923000-3

Achiziția și prestarea serviciilor de serviciilor de deratizare și dezinsecție se vor efectua la sediul autorității
contractante - CERC, din Timișoara, str. Paul Morand nr 15, Parc industrial Freidorf.
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Obiectul contractului: Achiziția serviciilor de deratizare și dezinsecție
Sursa de finanțare: bugetul local
Procedura de achiziție aplicată: achiziționare directă, conform Legii 98/2016 art.7,
Achiziționarea se va realiza prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice [SEAP/SICAP]
Limba de redactare a ofertelor: limba română
Perioada de valabilitate a ofertelor: 15 de zile calendaristice
Prețul ofertei va fi exprimat în moneda: LEI
Prețul ofertei este ferm în lei; NU se accepta actualizarea prețului
Prețul estimat este de: 4447,4 Lei fară TVA/12 luni, conform caietului de sarcini (2 intervenții deratizare și 4
intervenții dezinsecție - pe baza unei programări agreate în comun)
Prima intervenție se va efectua până la data de: 30.11.2018
Adresa la care se transmit ofertele: Centrul regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul
automotive, str. Paul Morand 15, Parc industrial Freidorf, Timișoara, mail : office@cerctm.ro; fax: 0356/007578
Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: "Prețul cel mai scăzut" - cel mai scăzut preț ofertat, cu condiția
respectării cerințelor din Caietul de Sarcini
Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.11.2018

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresă sau telefonic la 0356/007543/0744506764 sau email:
office@cerctm.ro
Întocmit,
Inspector de specialitate
Dorin PĂTRUȚI
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