CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

MUZEUL BUCOVINEI SUCEAVA
Str.Ştefan cel Mare, nr.33, Suceava, 720003, România, Cod fiscal: 4244628
Telefon: 0-230-216439, Fax: 0-230-522979, e-mail: bucovina_museum@yahoo.com
Cont IBAN: RO39.TREZ.5915.010X.XX00.0247 Trezoreria Municipiului Suceava,

Invitatie de participare
Muzeul Bucovinei Suceava, in calitate de autoritate contractanta avand sediul în Municipiul
Suceava, , Str. Stefan cel Mare Nr. 33, având Cod Unic de Înregistrare 4244628, telefon/fax: 0230
216439/522979, Email: bucovina_museum@yahoo.com, Web: www.muzeulbucovinei.ro organizează
procedura de Achizitia Directa, cu respectarea reglementărilor OUG 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, prin care doreşte să achiziţioneze Lucrari constructii –
Construire Pod de acces - punte de legatura din lemn intre Sectorul 1 si Sectorul 2 Muzeul satului
Bucovinean, Cod CPV 45262423-2 Lucrari de fabricare de punti (Rev 2), conform cu cerintele cantitative
si calitative si in conditiile comerciale solicitate prin Caietul de sarcini.
Locatie lucrari – Municipiul Suceava , Muzeul Satului Bucovinean din Suceava.
Termen de executie: cel mult 90 zile de la data semnarii contractului de lucrari.
Durata contractului – 90 zile de la data semnarii contractului de lucrari.
Se va depune ofertă pentru întreaga cantitate solicitata prin Caietul de sarcini. Nu se acceptă oferte
parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.
Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut.
Tip Procedura – Achizitie directa conform cu prevederile OUG 34/2006 actualizata – Art. 19 si Ordin
ANRMAP 313/2010.
Garantie de participare – Nu se solicita.
Garantie de buna executie 10% (5% in cazul IMM).
Contestatiile privind Caietul de sarcini/rezultatul procedurii – se depun la sediul Autoritatii contractante,
Cale de recurs – Tribunalul Suceava.
Solicitari de clarificari/raspunsuri – date recomandate – 08.10.2014 ora 10:00, raspuns pana la ora 16:00.
Solicitarile de clarificari se trimit prin: Fax/Email/Posta/depunere la sediul autoritatii contractante.
Caietul de sarcini continand cerinte de calificare, Documentatia tehnica, Sectiune Formulare si Model
contract se descarca gratuit de pe pagina de web a autoritatii contractante.
Raspunsurile la solicitarile de clarificari se posteaza pe pagina de web a autoritatii contractante.
Ofertantii pot viziona locatia investitiei in fiecare zi lucratoare in timpul programului 08:00 – 16:00, pana cel
tarziu data limita de depunere a ofertelor.
Constructorul va asigura finantarea lucrarilor. Se va intocmi un singur PV de receptie, respectiv la
terminarea lucrarilor. Plata se face in baza PV de receptie si a situatiilor de plata vizate de Dirigintele de
santier. Situatiile de plata vor fi insotite de certificate de calitate/Declaratie de performanta pentru
materialele utilizate in executie.
Perioada de valabilitate a ofertei = 30 zile, Valoarea alocata = 107.950 Lei fara TVA.
Pretul contractului este ferm si fix pentru intreaga perioada de derulare a acestuia si lucrarile solicitate.
Modalitate de prezentare a ofertei si de selectare a ofertantului castigator:
Operatorii economici vor posta in SEAP in sectiunea Cumparari directe – oferta de pret (fara TVA)
fundamentata in baza documentatiei tehnice pana cel tarziu data de 09.10.2014 ora 14:00. Orice oferta
depusa dupa data de 09.10.2014 ora 14:00 este considerata oferta intarziata si nu va fi luata in considerare
de autoritatea contractanta.
Autoritatea contractana va vizualiza toate ofertele depuse aferente Codului CPV 45262423-2 (Rev2).
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului cu cel mai mic pret prezentarea documentelor de calificare,
propunere financiara si tehnica conform cu cerintele documentatiei Achizitie Directa.
In cazul in care oferta este Admisibila, autoritatea contractanta va initia Achizitia directa cu acest ofertant, in
caz contrar se va trece la ofertantul clasat al 2-lea ca oferta de pret.
Director General,
Constantin Emil Ursu

Contabil Sef,
Asica Leizeriuc

