
Vizualizare anunt publicitate numarul 102193

Autoritate contractanta

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovara Culturii Traditionale Harghita
Adresa postala:  Str. 1 Decembreie 1918 nr. 9 et. 3 , Localitatea:  Odorheiu Secuiesc , Cod postal:  535600 , Romania , Punct(e) de
contact:  Lorincz Ildiko , Tel.  +40 266214440 , Email:  office@hagyomany.ro , Fax:  +40 266214441

Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de transport persoane cu microbuz
CPV: 60130000-8-Servicii de transport rutier specializat de pasageri (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii de transport persoane pe data de 24 iunie, 2017 în cadrul programului institutiei ”Organizare expozitii,
prezentari de carti, spectacole, concerte, 2017”, inclus între programele instututiei pentru anul 2017 cu microbus categoria I, cu locuri
pentru aproximativ 10 persoane, dupa cum urmeaza: Ruta: Odorheiu Secuiesc – Gheorgheni – Odorheiu Secuiesc – Bisericani –
Cristuru Secuiesc – Odorheiu Secuiesc. Total: cca. 220 km. Ora pornirii: ora 15.00. Retur: ora 19.00.
Valoarea estimata fara TVA: 330.00-460.00 RON
Conditii contract: Furnizorul sa fie autorizat pentru servicii transporturi persoanel si sa aiba la dispozitie microbuz categoria I, cu locuri
pentru 10 persoane pe data de 24 iunie 2017. Furnizorul este obligat sa anunte beneficiarul în timp util dar nu mai putin de trei zile
înainte de desfasurarea evenimentului, urmând ca Furnizorul sa propuna alte variante similare pentru lucrarea respectiva, acceptate de
beneficiar. Plata transportului se va face în lei, la contul de Trezorerie al furnizorului, cu ordin de plata, în termen de maxim 30 de zile de
la receptia facturii.
Conditii participare: Ofertantul depune la adresa office@hagyomany.ro oferta de pret semnata si stampilata din partea firmei si va
atasa declaratia privind conflictele de interese.
Criterii adjudecare: Ofertantul sa fie în aria de 100 km de la Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita), pentru transport persoane si
contractare mai rapida. Modalitatea de atribuire va fi calitatea autocarului si pretul cel mai bun.
Termen limita primire oferte: 21.06.2017
Informatii suplimentare: In vederea elaborarii unei propuneri financiare si tehnice pentru serviciile mentionate, operatori economici
interesati vor putea accesa si descarca cerintele formulate în documentatia anexata cu nr. înreg. 1072/16.06.20, respectiv declaratia de
conflict de interese de pe site-ul Invest in Hargita: http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/cumpararidirecte. Pentru informatii suplimentare
va rugam sa va adresati la adresa de email: office@hagyomany.ro, si adresele din documentul date de contact.
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