PRIMĂRIA ORAȘULUI SULINA
Județul Tulcea
Str. I, nr. 180
Cod 825400, Ro
Tel 0240 – 543003; 543001; 543578
Tel/fax: 0240 – 543661
e-mail: sulina _prim@yahoo.com
adresa web : primaria-sulina.ro

Nr. 5423 din 20.11.2020

Către,
Operatorii economici interesați
Referitor : solicitare ofertă privind achiziție lucrări de renovare / reparații
generale spațiu arhivă – Primăria orașului Sulina
1. Primăria orașului Sulina, cu sediul în orașul Sulina, str. a I-a, nr. 180, județul Tulcea,
telefon: 024054300, fax: 0240543661, email: sulina_prim@yahoo.com, cod fiscal 4321410,
în calitate de autoritate contractantă, intenționează să achiziționeze prin „CUMPĂRARE
DIRECTĂ”, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98 / 2016, privind
achizițiile publice, lucrări de renovare / reparații generale spațiu depozitare arhivă.
Cod CPV : 45453000-7 - Lucrări de reparații generale și de renovare (Rev.2)
Valoarea estimată : 30.000 lei, fără TVA
2. Oferta va include toate cheltuielile (inclusiv cheltuieli legate de deplasarea la Sulina etc.)
3. Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit : Bugetul Local
4. Limba de redactare a ofertei : limba română.
5. Modalități de plată : plata prețului contractului se va efectua cu OP, în maxim 30 de zile, în
contul de trezorerie al operatorului economic, în baza facturii fiscale înregistrată la
secretariatul instituției și a procesului verbal de recepție semnat de ambele părți.
6. Oferta va fi exprimată în lei, exclusiv T.V.A. (T.V.A.-ul va fi evidențiat separat) și se va
transmite pe email : sulina_prim@yahoo.com sau fax 0240543661.
Prețul ofertei este ferm în lei. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile începând cu data
limită de primire a ofertelor.
7. Oferta se va încărca, ulterior, și în catalogul de produse/servicii/lucrări din SICAP.
8. Data limită pentru transmiterea ofertei: 27.11.2020, ora 14.00.
Solicitările de clarificări se transmit pe fax 0240543661 sau email sulina_prim@yahoo.com
Cu speranța unei bune colaborări, vă mulțumim anticipat pentru ofertă.

Primar,
Dan NICOLCENCO
Întocmit
Ec. Gheorghe Silviu

