ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI
Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.69, cod. 700075, laşi

Tel.: 0232 - 235100;

Fax: 0232 - 210336;

www.icc.ro

Judeţul laşi, reprezentat prin Consiliul Judeţean laşi intentionează să achiziţioneze
servicii de transport, prin achiziţie directă şi invită pe cei interesati să depună oferte În acest
sens.
1. Denumirea autoritatii contractante: Judetul laşi;
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. Denumirea contractului: servicii de transport
4. Cod clasificare CPV: 60140000-1 - Transport de pasageri ocazional (Rev.2)
5. Procedura aplicata: achiziţie directa, anexa 2 A;
6. Sursa de finantare: Buget propriu;
7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.
8. Data limită de depunere a ofertelor: 21.10.2013, ora 9.00.
9. Valoarea estimată: 1693,55 lei (fără TVA), echivalent a 380,71 Euro, la curs BNR din
data de 16.10.2013, 1 Euro - 4.4484 lei;
10.Oferta prezentata va fi exprimată În lei, fără TVA.
11. Specificaţii tehnice:

• Achizitia de face pentru perioada 23.10.2013-25.10.2013 inclusiv
• Preţul va include combustibilul si diurna soferului.
• Deplasarile se vor efectua numai in perimetrul municipiului laşi.
Cerinte minime:
-

Microbuz 19+1 locuri - c/asificare- patru stele, cu următoarele dotari:

-

aer conditionat

-

scaune rabatabile prevăzute cu centuri de siguranta

-

statie cu microfon

-

confort sporit

-

Anul fabricatiei 2012-2013;

Oferta de pret, avand mentiunea "Pentru DIRECTIA ACHIZITII PUBLlCE- Compartiment 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.

DIRECTOR EXECUTIV,
ANCA MUSCHERU
Imi asum in totalitate responsabilitatea
corectitudinii si legalitatii, in solidar cu intocmitorul inscrisului

l\

jJ

v;l
Coordonator Compartiment
Achizitii Publice Directe
Raluca Guzu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris oficial
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Document creat la Direcţia Achizitii Publice
Compartiment

Achizitii Publice Directe

