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Autoritate contractanta
REGIA AUTONOMA AEROPORT CRAIOVA
Adresa postala: strada Calea Bucuresti nr. 325, loc Craiova, jud. Dolj , Localitatea: Craiova , Cod
postal: 200785 , Romania , Punct(e) de contact: Adrian Predescu , Tel. +40 251416860 , In atentia:
Carmen Mustata , Email: mc_aeroportcv@yahoo.com , Fax: +40 251411112 , Adresa internet
(URL): www.aeroportcraiova.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de arhivare a documentelor
CPV: 79995100-6-Servicii de arhivare (Rev.2)
Descrierea contractului: Regia Autonoma AEROPORTUL CRAIOVA RA are în vedere realizarea de
operatiuni pentru prelucrarea documentelor detinute: fondarea documentelor, ordonarea acestora în
conformitate cu prevederile legale, constituirea unitatilor arhivistice, inventarierea acestora,
numerotarea, selectionarea documentelor cu termen de pastrare depasit.
Valoarea estimata fara TVA: 30000.00 RON
Conditii contract: Obiectul contractului va fi prestarea de servicii de arhivare a documentelor. Termen
de prestare: maxim 30 zile calendaristice, de la data incheierii contractului. Locul de prestare a
serviciilor contractante - sediul RA AEROPORTUL CRAIOVA. Contractul înceteaza sa produca
efecte la data semnarii procesului verbal de prestare a serviciilor. Plata se va efectua in termen de 30
de zile de la inregistrarea de catre Beneficiar a facturii, dupa semnarea procesului verbal de receptie
fara obiectiuni de ambele parti. Documentele contractului sunt : a) caietul de sarcini; b) propunerea
tehnica; c) propunerea financiara.
Conditii participare: Perioada pentru care ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila: 30 zile. Data
si ora limita pentru depunerea ofertelor: 13.10.2015, ora 12:00. Adresa la care se depune oferta:
Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 325 A – RA Aeroportul Craiova. Limba de redactare a ofertei:
Romana. Moneda in care se transmite oferta de pret: LEI. In vederea atribuirii contractului, ofertantii
vor prezenta ofertele astfel: - Documente de calificare; - Oferta (Propunerea) tehnica; - Oferta
(Propunerea) financiara.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.
Termen limita primire oferte: 13.10.2015
Informatii suplimentare: Modalitatea de obtinere a Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini,
Contractului achizitiei si a formularelor tip se realizeaza prin ridicarea acestora, pe baza unei solicitari
scrise, de la sediul autoritatii contractante: Regia Autonoma Aeroportul Craiova, Calea Bucuresti, nr.
325 – Municipiul Craiova, sau direct prin e-mail la adresa: mc_aeroportcv@yahoo.com , începând cu
data publicarii prezentului anunt de publicitate si pana la data de 12.10.2015, orele 15.00. Modul de
transmitere al ofertei: prin posta sau prin depunere direct la sediul autoritatii contractante. Date de
contact: Carmen Mustata, Compartimentul Achizitii, tel. 0251416860, sau e-mail:
mc_aeroportcv@yahoo.com .
In

a poi

ADRIAN PREDESCU (REGIA AUTONOMA AEROPORT CRAIOVA)
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Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © 2014 A.A.D.R. e-guvernare. Toate drepturile rezervate.
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