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Anunţ de participare la procedura pentru achiziţia unei bucăți Nișă chimică dublă
de laborator cu exhaustare
INCDPAPM – ICPA București, cu sediul in Bucureşti, Bd. Mărăşti nr. 61, 011464
sect. 1, achiziţionează prin procedura de achiziţie „cumparare directă”
Codul de clasificare Cod CPV: 39714000-0
Surse de finanţare: Proiectul beneficiază de o finanţare în cadrul proiectului de
cercetare RECARE – proiect finanțat FP7 – Grant 603498/2013
Ofertele se vor depune până la data de 06.10.2014 ora 12.00 la sediul nostru din Bd.
Marasti, nr. 61, sector 1, Bucuresti în vederea atribuirii contractului avand ca obiect
“1 bucata Nișă chimică dublă de laborator cu exhaustare”, pe baza criteriului
„preţul cel mai scăzut”.
Oferta se va depune în lei şi va rămâne fermă până la finalizarea contractului.
Valoarea estimată a contractului este de 74.832,2 lei, fără TVA.
Valabilitatea ofertei 30 de zile de la data limită pentru primirea ofertelor.
Durata contractului: pana la 15.12.2014
Ofertantii vor depune propunere tehnica si propunere financiara (Formular 7) potrivit
celor solicitate in curpinsul “Caietului de sarcini”.
Propunerea tehnica si propunerea fiannciara va fi insotita de urmatoarele
informatii/formulare:
- Scrisoare de inaintare - Formular A
- Declaratie privind eligibilitatea – Formular 1
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 – Formular
2
- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
- Declaratie privind neicadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006 - Formular 3
Persoane cu functii de decizie in cadrul ICPA:
Simota Catalin - Presedinte CA - Director General, Dumitru Mihai - Director stiintific,
membru CA, Dinu Iuliana Luminita - membru CA, Macarie Daniela - membru CA,
Tanasescu Carmen - membru CA, Campeanu Sorin - membru CA, Ursu Daniela membru CA, Tarhoaca Ecaterina - director economic, Balaceanu Claudia responsabil achizitii publice - membru comisie de evaluare, Vranceanu Nicoleta -

-

membru comisie de evaluare, Vasilescu Evelina - membru comisie de evaluare,
Baduna Edison - membru comisie de evaluare
Fisa de informatii generale – Formular 4
Lista principalelor livrari/instalari de echipamente similare - Formular 5
Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca Formular 6
Ofertantii ce nu prezinta documentele de mai sus, sau nu fac dovada unei
experiente anterioare vor fi respinsi din procedura.
Se va solicita o garnatie de buna executie in valoare de 5% din valoarea de
atribuire.

Specificatiile tehnice şi informaţii despre procedură se pot obţine în mod gratuit de pe
pagina noastră de internet http://www.icpa.ro sau de la sediul nostru. Persoana de contact
Dr. Claudia Bălăceanu – expert achizitii publice, e-mail: claudia.balaceanu@icpa.ro; tel.
+40-0213184458 sau 0213184349/257, fax: +40-0213184348

