Invitatie pentru Oferte
Data: 07.05.2012.
Numarul de Identificare al Contractului: SIP- CW-24/CF no. 23/2012
Banca Mondiala - Imprumut Nr: 4825- RO
Banca Mondiala Nume Imprumut: Proiect privind Incluziunea
Sociala
1.
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a primit un imprumut de la Banca
Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind
Incluziunea Sociala şi intentioneaza sa utilizeze o parte a acestui imprumut pentru plati
eligibile, in cadrul Contractului pentru finantarea lucrarilor de constructii la obiectivul de
investitii “Restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau, Iasi”, respectiv pentru
lucrarea “Complex de 4 locuinte protejate de tip familial in cartierul Galata, municipiul Iasi,
judetul Iasi, SIP- CW-24/CF no. 23/2012. (reluata).
2.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi - Beneficiar al
finantarii din imprumut, solicita oferte sigilate pentru executia lucrarilor de constructiimontaj pentru realizarea obiectivului “Restructurarea Centrului de Ingrijire si Asistenta Hirlau,
Iasi“ - “Complex de 4 locuinte protejate de tip familial in cartierul Galata, mun. Iasi, jud. Iasi” .
Lucrarile constau in executia lucrarilor de constructii-montaj aferente realizarii obiectivului
de investitii “Complex de 4 locuinte protejate de tip familial in cartierul Galata, mun. Iasi,
jud. Iasi”, respectiv constructia a patru cladiri noi, de mici dimensiuni, pe structura de lemn,
de tip P, pentru 6 persoane/locuinta, in cartierul Galata, str. Azilului, nr. 1, municipiul Iasi,
judetul Iasi, Romania, pe teren proprietate.
3.
Documentele de licitatie (si copiile suplimentare) pot fi cumparate de la Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi, Romania, judetul Iasi, localitatea
Iasi, str. Vasile Lupu, nr. 57A, Serviciul Tehnic-Achizitii, tel: 0232 / 272122, fax: 0232 /
240088, pentru o suma nereturnabila de 100 lei pentru fiecare set. Ofertantii interesati pot
obtine mai multe informatii de la aceeasi adresa.
4.
Ofertele trebuie sa fie valabile pentru o perioada de 60 zile dupa deschiderea ofertei si
trebuie sa fie insotite de o Garantie de participare in valoare de 12.400. lei. Se acceptă 50%
din valoarea garanţiei de participare în cazul IMM-urilor, conform legislaţiei române în
vigoare.
5.
Ofertele trebuie sa fie transmise la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Iasi, Romania, judetul Iasi, localitatea Iasi, str. Vasile Lupu, nr. 57A, Serviciul
Tehnic-Achizitii, tel: 0232 / 272122, fax: 0232 / 240088, pina la data limita de 12 iunie 2012,
ora 10.00. Nu sunt permise oferte in format electronic. Ofertele intarziate vor fi respinse.
Ofertele vor fi deschise in prezenta reprezentantilor ofertantilor care doresc sa participe la
data de 12 iunie 2012, ora 11.00 la adresa mentionata mai sus.
6.

Ofertele intarziate vor fi respinse si returnate nedeschise ofertantilor.
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