Programul OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice”
- co-finanŃat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Axa prioritară 1“Un sistem de producŃie inovativ şi ecoeficient”
Domeniul major de intervenŃieD1.1 “InvestiŃii productive şi pregătirea pentru competiŃia de piaŃă a întreprinderilor, în special a IMM”
OperaŃiunea “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiŃii tangibile şi intangibile” pentru
întreprinderile mari
Titlul proiect: “Modernizare şi creştere a capacităŃii S.C. Elettra Communications S.A.”
Solicitant: S.C. Elettra Communications S.A. Ploieşti
Nr. contract: 152904/23.03.2011 AM POS CCE
Nr. înregistrare: 785/07.09.2012

ANUNł DE INTENłIE/INVITAłIE DE PARTICIPARE

S.C. Elettra Communications S.A. Ploieşti anunŃă achiziŃionarea de „Cuptor de refuziune”, CPV 429900002, prin procedura de selecŃie de oferte, în cadrul Proiectului “Modernizare şi creştere a capacităŃii S.C. Elettra
Communications S.A.”, contract de finanŃare AM POS CCE nr. 152904/23.03.2011.
Data publicării anunŃului: 07.09.2012
1. Obiectul contractului: - Cuptor de refuziune, conform pct. 2.9 din Anexa XIV la contractul de finanŃare
152904/23.03.2011 – 1 bucată, cod CPV 42990000-2, Diverse utilaje cu utilizare specială, valoare
estimată 759,000.00 lei ( 165,000.00 EURO) fără TVA
2. Procedura aplicabilă pentru atribuirea contractelor de achiziŃie publică: cerere de oferte
3. Sursa de finanŃare a contractului de furnizare: Proiectul este co-finanŃat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională;
4. Oferta depusă de ofertant: Oferta va conŃine obligatoriu următoarele documente: Documente de
calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinŃelor descrise în DocumentaŃia de atribuire
5. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.09.2012 ora 10.00. Se va răspunde la clarificări până
la data de 17.09.2012 ora 16.00
6. Limba de redactare a ofertei: română sau engleza
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: cel puŃin până la data încheierii contractelor de achiziŃie
8. PreŃul ofertei: va fi exprimat ferm în LEI fără TVA sau EURO fără TVA
9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: cea mai avantajoasă ofertă economică
10. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază
11. Adresa la care se depune oferta: S.C. Elettra Communications S.A., Şoseaua Ploieşti-Târgovişte,
Km.8, Ploieşti, JudeŃul Prahova, între orele: 09:00 - 16:00.
12. Data limită pentru depunerea ofertei: 19.09.2012 ora 12.00
13. Data, ora, şi locul deschiderii ofertelor: 19.09.2012 ora 14.00 la sediul S.C. Elettra Communications
S.A., Şoseaua Ploieşti-Târgovişte, Km.8, Ploieşti, JudeŃul Prahova.
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. Pot asista şi reprezentanŃi împuterniciŃi ai
ofertanŃilor. Persoanele respective vor trebui să prezinte: delegaŃia (împuternicirea), precum şi copie după
documentele de identitate.
DocumentaŃia de atribuire se poate descărca de pe site-ul www.elettra.ro
Pentru informaŃii suplimentare ne puteŃi contacta:
telefon:
0040 244 43 40 22
fax:
0040 244 43 40 22
e-mail:
sandor.lovasz@selex-comms.com
persoana de contact: Sandor Lovasz – Director de proiect

