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INVITAȚIE Achiziție directă - Servicii pază sediu DLEP Iași, 2017
Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Iași, cu sediul in Iași, Str. Vasile
Alecsandri, nr.8 jud.Iași, cod poștal 700054, tel 0232215240, e-mail contact@dlepiasi.ro, cod fiscal: 17474513, în calitate de autoritate contractanta, va invită să
depuneți/transmiteți ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziție publica
de “SERVICII DE PAZA “ Cod CPV: 79713000-5 - Servicii paza(Rev.2)’
La elaborarea ofertelor , calculul ofertei respectiv valoarea ofertei înscrisă în
Formularul de ofertă, se va determina pe ora/serviciu, raportat la necesitățile
instituției, conform caietului de sarcini .
- Criteriul de atribuire: “Prețul cel mai scăzut”;
- Locul de prestare a serviciilor : Direcția Locală de Evidentă a Persoanelor Iași,
Serviciul de Stare Civilă – Str. Vasile Alecsandri, Nr. 8 și Serviciul de Evidență a
Persoanelor – Iași , Bvd. Tudor Vladimirescu, în incinta Iulius Mall
- Adresa la care se transmit ofertele : Oferta se va depune la sediul Direcției
Locale de Evidență a Persoanelor Iași, Str. Vasile Alecsandri, Nr. 8 și in catalogul
electronic (SEAP www.e-licitatie.ro)
- Program: luni–miercuri: între orele 08.30-16,30; joi 8.30-18.30, vineri :8.30-14.30.
- Data limită pentru depunerea ofertei : 15.06.2017
- Modalitatea de atribuire: contract de achiziție publica – achiziție directă
-Tipul contractului : servicii
- Prețul ofertei este ferm in lei, fără TVA. Nu se accepta actualizarea prețului
contractului.
- Limba in care se redactează oferta: limba romana
- Valoarea estimată a contractului : 30.000 lei fără TVA .
- Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de
zile de la termenul limita de primire a ofertelor.
- Condiții participare: Poate depune oferta orice operator economic care
desfășoară activități autorizate conform Legii 333/2003.
Autoritatea contractantă va efectua plățile pentru serviciile achiziționate, în termen de
max. 30 de zile de la data comunicării facturii, prin ordin de plata în contul de
Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toți ofertanții interesați să participe la
selecția de oferte trebuie să dețină un cont deschis la Trezoreria Statului.
Informații suplimentare se pot obține la sediul DLEP Iași, situat în Iași, Str. Vasile
Alecsandri, Nr. 8, telefon : 0232215240.
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