INVITATIE LICITATIE

1
Data : 20.09.2017

1.

Numar de referinta : cod SMIS 103628

2.

Programul : prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 , Axa prioritara 2 “ Imbunatatirea competitivitatii

intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1. “Promovarea spiritului antreprenorial , in special prin
facilitatea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare
de afaceri “.
3.

Autoritatea de Management : Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei Publice si Fondurilor Europene, iar

Organismul intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este Agenția
pentru Dezvoltare Regională Nord – Est.
4.

Obiectul contractului : achizitie echipamente pentru servicii de finisarea a articolelor textile, inclusiv a

articolelor de imbracaminte
5.

Valoarea estimata a contractului : 823.726,11 lei fara TVA . Pretul ofertei este ferm si nu se accepta actualizari .

6.

Informatii achizitiie:

-

Procedura aplicata : procedura competitiva de achizitie pentru atribuirea contractelor de furnizare – O 1284 / 2016

-

Tipul si durata contractului : furnizare bunuri , 3 luni

-

Data, locul si ora limita de depunere a ofertelor : 28.09.2017 , ora 12:00 , Municipiul Suceava, judetul Suceava,

str. Petru Rares, nr. 52
-

Data si ora limita de depunere a solicitarilor de clarificari : 25.09.2017 , ora 12:00

-

Data si ora limita de raspuns la solicitarile de clarificari : 27.09.2017, ora 12:00

-

Data, ora si locul de deschidere a ofertelor : 29.09.2017, ora 12:00 , Municipiul Suceava, judetul Suceava, str.

Petru Rares, nr. 52

Pentru informații suplimentare vă rugam să contactați S.C. SER CONSTRUCT S.R.L., str. Eroilor nr. 23, Municipiul
Suceava, Judetul Suceava, tel./fax 0749 820 463/ 0230 220 009, email: ser.construct@yahoo.com, persoană de
contact: Rotari Sergiu - Vasile – administrator.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.
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