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SCRISOARE DE INTENTIE
,
Judetul lasi, reprezentat prin Consiliul Judetean lasi intenţionează să achizitioneze
servicii

de specialitate

intrarea În Consiliul

pentru pavoazarea Palatului Administrativ

Judetean laşi,

- faţada de la

prin achizitie directă şi invită pe cei interesaţi să

depuna oferte in acest sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul lasi;
2. Adresa/telefon/fax: Consiliul Judetean lasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69,
cod 700035, municipiul lasi; telefon/fax 0232- 214425;
3. Procedura aplicata: achizitie directa;
4. Sursa de finantare: Buget propriu;
5. Valoarea estimata: 8870,97 lei fără TVA;
6. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scazut
7. Data limită de depunere a ofertelor: 10.12.2013, ora 12.00.
8. Specificaţiile tehnice generale minime:
- Pentru realizarea montării şi demontării, solicitam personal calificat in manipularea,
ancorarea şi conectarea la reteaua electrică a instalatiillor;
- Perdelele luminoase şi ghirlandele luminoase vor fi amplasate pe fatada dinspre b-dul
Stefan cel Mare si Sfant a Palatului Administrativ, faţada având o lungime de 40 mi şi
inaltime de 12 mI.
- Anexam fotografia cu expunerea orientativă.
- Panourile luminoase vor fi ancorate deasupra intrării in Consiliul Judetean laşi.
9. Specificaţiile tehnice speciale:
- Montajul va fi executat in maxim 72 ore de la semnarea contractului;

- La terminarea lucrării se va face proba de bună execuţie a lucrării prin conectarea la sursa
de curent electric şi se va garanta siguranţa montajului (ancorarea), ca acesta să nu
prezinte riscuri la intemperii (vânt, ploaie, ninsoare).
- Demontarea se va face la data fixată prin contract, În interval similar cu cel de montare.

Oferta de pret, avand mentiunea "Pentru
Compartiment

DIRECTIA

ACHIZITII

PUBLlCE-

Achizitii Publice Directe", va fi depusa la registratura Consiliului Judetean

lasi sau transmisa pe fax. 0232/210.336; 0232/214.425, sau pe adresa de email:
achizitii.publice@icc.ro.

\OIRECTOR EXECUTIV,
ANCA MUSCHERU
Imi asum in totalitate respo sabilitat
in solidar cu "ntocmito

COMPARTIMENTUL
ACHIZITII
PUBLICE DIRECTE,
Coordonator,
Raluca GUZU
Tmiasum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea,
legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
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