Anunț achiziție
DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE
aferentă procedurii simplificate proprii organizate pentru atribuirea contractului de execuție lucrări
«MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL
ÎN COMUNA OGRADA JUDEȚUL IALOMIȚA»
I.1.
Denumire: COMUNA OGRADA
Adresa: str. Ionel Perlea, nr. 183
Localitate: OGRADA
Persoana de contact: Marin Florian
E-mail: primaria_ograda@yahoo.com

Cod poștal: 927061
Țara: România
Cod unic de înregistrare: 4231660
Telefon: +40 243279625
Fax: +40 243279625
www.primariaograda.ro

Informații şi/sau clarificări referitoare la procedură pot fi obținute de la Primăria Comunei Ograda, la datele de contact de la
pct. I.1. de mai sus.
Documentația de licitație se regăsește:
1) Anexată anunțului publicitar publicat în SEAP în secțiunea „Publicitate anunțuri" – numai caietul de sarcini;

2) potențialii ofertanți, pot solicita întreaga documentație (proiectul tehnic, formularele F1, F2, F3, modelele de
formulare, modelul de contract) la sediul primăriei Ograda, județul Ialomița, persoană de contact – Marin Florian
Telefon: +40 243279625, Fax: +40 243279625, email: primaria_ograda@yahoo.com
Operatorii economici interesați pot transmite autorității contractante solicitări de clarificări cu privire la conținutul
documentației de licitație, respectând următorul calendar:
a) Privind modul de transmitere a solicitărilor de clarificări formulate de operatorii economici interesați:
i)
Termen limită de primire a solicitărilor de clarificări: 25.09.2020 ora 12,00.
ii)
Modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări: prin e-mail sau, la datele de contact de la secțiunea
I.1 de mai sus.
b) Privind modul de publicare a răspunsurilor autorității contractante la solicitările de clarificări formulate de
operatorii economici interesați:
i)
Termen limită de răspuns la solicitărilor de clarificări (un singur termen): 28.09.2020 ora16,00.;
ii).
Modalitatea de transmitere a răspunsurilor la solicitările de clarificări: prin publicarea pe site-ul
www.primariaograda.ro;
iii)
Operatorii economici ce doresc participarea la licitație au obligația consultării site-ului Primăriei pentru a se informa
dacă sunt clarificări și răspunsuri;
iv)
Autoritatea contractantă nu răspunde de întocmirea unei oferte incomplete (care nu a ținut cont de clarificările și
răspunsurile respective);
Ofertele se intocmesc și se depun conform documentatiei de atribuire atașate.
Data limită de depunere a ofertelor 01.10.2020 *ora – conform anunt publicitar.
Fișiere atașate


caietul de sarcini al achizitiei

