FUNDAŢIA "PATRIMONIUL ASAS"
FONDATOR UNIC - ACADEMIA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE
"Gheorghe

lonescu-Şişeştl"

B-dul Mărăşti 61, camera 01, 011464, Bucureşti, România
CONT R073RZBR0000060015776711
Raiffeisen Bank Ag. Piaţa Romana,
CUI RO 31664114

Te/:+40-21-3184462; Fax: +40-21-3104922;
E-mail: fundatiapatrimoniulasas@yahoo.ro

Către,

ANUNT-INVITATIE DE PARTICIPARE
La procedura de achizitie directă

FUNDA ŢIA "PATRIMONIUL FPA"", cu sediul în Bucureşti, Bd. Mărăşti nr.
61, sector 1, cam. 35, CUI RO 31664114, tel/fax Tel: +40-21-3184462; Fax: +40-213104922, cont bancar nr. R073RZBR0000060015776711, deschis la Raiffeisen Bank,
Ag. Piaţa Romană, reprezentată prin Prof. Gheorghe SIN, vă invită să depuneţi
ofertă în scopul atribuirii contractului cadru de achiziţie de "Servicii ţuridice", în
vederea asigurării apărării SCDP Voineşti, în dosarul nr.11244/315/2016, aflat pe rolul
Tribunalului Dâmboviţa .
Procedura de atribuire: achizitie directă - selectie de oferte;
Cod CPV: 79100000-5
Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
,

>

Adresa la care se transmit ofertele: la sediul FPA , bd. Mărăşti nr. 61, sector 1,
cam.01 si la adresa de email fundatiapab·imoniulasas<Wyahoo.ro.
Progr~m.: ~uni - joi: Între orele 8:00 - !61~.oi~~2nJre
o?~e8ş,·00-14.00
Data Iimită pentru depunerea ofertei :
, oia
ţJ ~
Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: wJ.:(!J:;1{)./lora .I.Q.
, la sediul
autorităţii contractante, respectiv FPA , bd. Mărăşti nr. 61, sector 1 , cam. 01
Adresa de deschidere a ofertelor: FPA , bd. Mărăsti nr. 61, sector 1, cam. 01
Modalitatea de atribuire: contract de achiziţie directa
Tipul contractului: servicii juridice
Valoarea estimată a contractului:
(fara TV A)
Moneda în care se transmite oferta de preţ: RON
Tip de finanţare: venituri proprii
Limba în care se redactează oferta: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30
de zile de la termenul limită de primire a ofertelor.
Durata de prestare servicii: până la epuizarea tuturor căilor de atac ordinare
şi extraordinare.
Nu se acceptă depunerea de oferte alternative;
21. MODALITATI DE PREZENTARE A OFERTEI
Oferta va cuprinde următoarele formulare:
- Scrisoare de înaintare - Formularul 1;
- Propunerea tehnico- financiară
Oferta va fi transmisă în plic închis marcat cu adresa autorităţii contractante
(FPA, bd. Mărăşti nr. 61, sector 1, cam. 01 ) şi cu inscripţia: "A NU SE DESCHIDE
ÎNAINTE DE DATA DE:
ORA
"
Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare:
- oferta va fi întocmita în lei fără TVA şi va cuprinde totalitatea operaţiunilor care
urmează a fi efectuate în cadrul contractului.
f

Informaţii suplimenta re se pot obtine la sediul FPA , bd. Mărăşti nr. 61, sector
1, cam. al, la Comp. juridic, telefon: 021/3184462.

P

MODELE

DE FORMULARE
FORMULARUL

1

OFERTANTUL
nr

/

.

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Catre
.
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare aparut În
nr
din
........./{ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
................................................................................../(denumirea contractului de achizitie
publica), noi
/(denumirea/numele ofertantului) va transmitem
alăturat următoarele:
1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând, in original si intr-un număr de
....... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare
Data completării

.

si va satisface cerinţele.
Cu stima,
Ofertant,
(semnătura autorizata)

