REGIA NAłIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

AdministraŃia Parcului Natural MunŃii Maramureşului
435700 Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20
Telefon: +40-262-352.216, Fax: +40-262-352.217
e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro;www.muntiimaramuresului.ro

Nr.1217 / 15.07.2013
InvitaŃie de participare
Ref: achiziŃie produse – materiale pentru reabilitarea unor observatoare de păsări şi mamifere
pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders
Autoritatea Contractantă, R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAłIA PARCULUI NATURAL MUNłII
MARAMUREŞULUI, cu sediul în Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş, telefon: +40262-352.216, fax: +40-262-352.217, e-mail: parc@muntiimaramuresului.ro, website: www.muntiimaramuresului.ro,
invită furnizorul ____________________, să depună ofertă conform cerinŃelor din caietul de sarcini anexat, în
vederea atribuirii, prin achiziŃie directă, a contractului de furnizare produse – materiale pentru reabilitarea
unor observatoare de păsări şi mamifere pentru proiectul HUSKROUA/1001/067 – Breaking the borders,
Cod CPV: 03410000-7 Lemn, 44190000-8 Diverse materiale de construcŃii, 44192200-4 Cuie, 44221100-6
Ferestre, 44221200-7 Uşi.
•

•
•

Valoarea estimată:
materiale pentru reabilitarea unui număr de 4 observatoare de păsări şi mamifere, care include următoarele:
o 18 m3 de lemn / 18 m3 logs = 3,780.00 Euro fără TVA
o 108 kg de coturi şi cuie / 108 kg angles (50x50x3) and nails (100 mm) = 1,080.00 Euro fără TVA
o 4 uşi / 4 doors (190 cm height, 70 cm width) = 600.00 Euro fără TVA
o 4 ferestre / 4 windows (40 cm height, 80 cm width) = 400.00 Euro fără TVA
o 22 litri de soluŃie de protecŃie împotriva focului, respectiv protecŃie bio pentru materiale / 22 litres
fire and bio protection material (vanish) = 66.00 Euro fără TVA
Valoare totală 5,926.00 Euro fără TVA
Plătibil către furnizor în RON, altă moneda decât Euro, folosind cursul InforEuro lunar din perioada de
facturare. Cursul InforEuro pentru fiecare lună poate fi vizualizat la adresa
(http://ec.europa.eu/budget/inforeuro)
Criteriul de atribuire: oferta cu preŃul cel mai scăzut
Durata contractului: maxim 1lună
Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 17.07.2013, ora 16:00

•

CondiŃii de ofertare:
Se vor evidenŃia nr. de unităŃi, preŃ unitar EURO fără TVA, total EURO fără TVA, valoare TVA, total
EURO inclusiv TVA
Adresa pentru depunerea ofertelor: Vişeu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 20, cod 435700, Maramureş

Documente anexate : caietul de sarcini, modelul de contract, respectiv DeclaraŃie de Conformitate CondiŃii de ORIGINE produse, bunurile, respectiv materialele
ContabilŞef
Alin Sebastian Birda

Director parc
biol. CătălinaBogdan
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