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DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: DIRECŢIA DE UTILITATI PUBLICE, SALUBRIZARE SI PROTECŢIA MEDIULUI CIF: 
41640678

Adresa: Strada Mureş, Nr. 18-24, Sector: 1 Tara: Romania

Tel: +40 722451408 Fax: E-mail: achizitiipublice@mediusectorul1.ro Punct(e) de contact: 
Carmen Bogdan In atentia:: Carmen Bogdan

ANUNŢ

Denumire contract:
Servicii de curăţenie şi igienizare zilnică în clădiri de birouri 
Data limita depunere oferta:
13.05.2021 15:30

Cod si denumire
CPV:

Valoare
Tip anunţ: Tip estimata:

Cumpărări contract:
90910000-9-Servicii

40.706,04 -

directe Servicii de curăţenie (Rev.2)
60.464,70
RON

Caiet de sarcini:
02_Caiet

sarcini_formulare_model
ctr.docx

Descriere contract:
Servicii de curăţenie şi igienizare zilnică în clădiri de birouri cu respectarea solicitărilor din caietul de 
sarcini ataşat prezentului anunţ publicitar.

Condiţii referitoare la contract:
Valoarea minimă reprezintă valoarea contractului până la data de 31.12.2020. Valoarea maximă inc 
lude posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2021, cu condiţia identificării sursei de finanţare.

Condiţii de participare:
Se vor completa toate formularele ataşate prezentului anunţ. Propunerea tehnică va cuprinde o de 
scriere a serviciilor prestate astfel încăt să se poată stabili corespondenţa cu cerinţele caietului de s 
arcini. Oferta nu va fi luata in considerare daca nu sunt prezentate toate formularele solicitate.

Criterii de atribuire:
Preţul cel mai scăzut in condiţiile respectării cerinţelor caietului de sarcini.

Informaţii suplimentare:
Solicitări de clarificări se pot depune prin posta electronica (achiziţiipublice@mediusectorul1 .ro) cu 
două zile lucrătoare (cel târziu) înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificăr 
i se transmit prin publicarea unei erate, în termen de o zi de la primirea solicitării şi, totodată, se tra 
nsmit prin e-mailul solicitantului. în baza prezentului'anunţ, operatorii economici interesaţi vor pub 
lica în catalogul electronic, în termenul limită precizat mai sus, un produs de catalog astfel: Denumir 
e: "Servicii de curăţenie cf anunţ nr...., Unitate de măsură: contract; Preţ catalog, va corespunde cel

mailto:achizitiipublice@mediusectorul1.ro


ui din formuiarui PF; Descriere: conform ofertă tehnică ia anunţui publicitar nr...... întocmită cu res
pectarea caietului de sarcini. Pubiicarea unui produs de catalog în baza prezentului anunţ publicitar 
presupune asumarea integrală a cerinţelor/condiţiilor din caietul de sarcini ataşat, imediat după pu 
blicarea produsuiui de cataiog se vor transmite prin poşta eiectronică formuiareie soiicitate, indicân 
d ia subiectul mesajului "Oferta af. anunţului publicitar nr...." în situaţia în care există neconcordanţ 
e între preţul din catalogul electronic şi preţul total din formularul PF, oferta se va corecta conform 

ViZ^SfltlâCeegtCtLiHîtde achizitor, pornind de la preţurile unitare declarate în propunerea financiar 
x so110^^^S^W'lM:9îW■F^f¥iJll(yi nu va fi luata în conside

sa DÂ^ţ^REARE: 06.05.2021 12:19 ® DATA PUBLICARE; 07.05.2021 17:23

LISTA VERSIUNI ANUNŢ PUBLICITAR


