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Proiectare si ececutie lucrari reabilitarea dispensarului uman din orasul amara, judetul ialomita

ID TITLU LICITATIE

62059 Proiectare si ececutie lucrari reabilitarea dispensarului uman din orasul amara, judetul ialomita

COD CPV

45453000-7 (Lucrări de reparaţii generale şi de renovare)

DESCRIERE_SCURTA

Realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire,
a caietelor de sarcini, a memoriilor tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor, verificare proiecte , asistenta tehnica
din partea proiectantului pe perioada de implementare a proiectului precum si executia lucrarilor pentru obiectivul de
investitii Reabilitarea dispensarului uman din orasul Amara, judetul Ialomita. Valoare estimata: 713,930 RON.

DETALII ORGANIZATOR

Nume Primaria Orasului Amara

Adresa str. Tudor Vladimirescu, nr. 101

Localitate Amara

Judet Ialomita

Telefon

Fax 0243 266 102

DETALII LICITATIE

Data publicarii Data limita Data licitatiei

28.06.2010 09.07.2010 09.07.2010

Documentatii Documentatie atribuire DISPENSAR_AMARA .doc

Sursa/tip/nr seap SEAP - Cereri de oferta nr. 258664

Garantii

Valoare estimata 713930.00 RON

TEXTUL LICITATIEI

Autoritate contractanta
Orasul Amara
Cod de identificare fiscala: 4427889
Adresa: Primaria orasului Amara, str. Tudor Vladimirescu, nr. 101, Amara
Telefon: 0243/266.102
Fax: 0243/266.102
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: Proiectare si ececutie lucrari \"Reabilitarea dispensarului uman din orasul Amara, judetul Ialomita\"
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
CPV: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Obiectul contractului: Realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, a documentatiei tehnice pentru obtinerea
autorizatiei de construire, a caietelor de sarcini, a memoriilor tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor, verificare
proiecte , asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de implementare a proiectului precum si executia
lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea dispensarului uman din orasul Amara, judetul Ialomita”
Stare procedura: In desfasurare
Data publicarii: 28.06.2010 15:05
Data limita de depunere a ofertelor: 09.07.2010 10:00
Adresa la care se transmit ofertele: Consiliul Local Amara, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 101
Data si ora deschiderii ofertelor: 09.07.2010 11:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Consiliul Local Amara, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 101
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

Valoare estimata: 713,930 RON
Criterii de calificare: Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Conform fisei de date a achizitiei Cu o solicitare scrisa la sediul autoritatii contractante, sau dupa SEAP.

Pentru un acces mai rapid la aceasta licitatie o puteti adauga la licitatii favorite adauga la favorite

Cautare tip licitatie:

licitatii publice RO

Cauta

Contul meu:

» Monitorizare licitatii
» Licitatii favorite
» Informatii cont
» Comenzile mele
» Contractele mele
» Iesire cont

Alte servicii:

Surse monitorizate:

SEAP - Anunturi de intentie
SEAP - Anunturi de participare
SEAP - Cereri de oferta
SEAP - Concursuri de solutii
SEAP - Concesiuni
Monitorul oficial
Bursa Romana de Marfuri
Presa Centrala
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