Centrul Național de Cartografie este operator de date cu caracter personal

ANUNŢ PUBLICITATE/SOLICITARE DE OFERTĂ

Către: Operatorii economici interesaţi
Autoritatea contractantă: Centrul Naţional de Cartografie
Adresa instituţiei: Bucureşti, b-dul Expoziţiei nr.1A ,sector 1, cod poştal 012101, telefon 021
2241621, fax 021 2241996, e-mail: cnc@cngcft.ro
Referitor la: achiziţia de servicii de curăţenie
Tip procedură: Achiziţie directă
Tip contract: Servicii
Cod şi denumire CPV: 90910000-9
Valoare estimată a achiziției: 112.100 lei fără TVA
Descriere contract: Achiziţie servicii de curăţenie pentru 3671 mp care se vor executa la sediul CNC,
folosind materiale de curățenie ecologice, certificate CE, cu personal calificat, la punctul de lucru situat
în Bucureşti, Blvd. Expoziţiei nr.1A ,sector 1, conform Caiet de sarcini ataşat, pentru perioada
01.03.2020 - 31.12.2020
Condiții referitoare la contract: Conform caietului de sarcini atașat. Oferta va fi semnată de către
reprezentantul ofertantului sau o persoană împuternicită.
Condiții de participare:
este necesar ca operatorul economic să fie înscris în SICAP;
operatorul economic trebuie să deţina cont în Trezorerie
plata serviciilor prestate se va efectua în minim 30 de zile de la data înregistrării facturii;
ofertele, depuse de către operatorii economici, trebuie să fie valabile minim 30 zile;
respectarea condiţiilor din caietul de sarcini;
se vor lua în considerare doar ofertele care conţin toate solicitările din caietul de sarcini şi
anunţ;
- data limită de depunere a ofertelor: 14.02.2020.
- ofertele se depun până în data de 14.02.2020, ora 14:00 pe adresa de e-mail bmap@cngcft.ro.

-

- Ofertele depuse dupa ora specificată sau pe alte adrese de e-mail nu se vor lua în considerare.
Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini
Informații suplimentare: Eventualele solicitări de clarificări se vor solicita numai în scris la adresa
de e-mail bmap@cngcft.ro.
Întocmit,
Biroul Marketing şi Achiziţii Publice
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