Vizualizare anunt publicitate numarul 115228

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: MIRCEA OVIDIU DUMITRU , Tel. +40 251416860 , Email:
achizitii@aeroportcraiova.ro , Fax: +40 251411112 , Adresa internet (URL): www.aeroportcraiova.ro
Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Furnizare
Denumirea achizitie: Scaune pentru persoane cu dizabilitati - 3 bucati
CPV: 34911100-7-Carucioare (Rev.2)
Descrierea contractului: Achizitionarea a 3 scaune pentru persoane cu dizabiltitati ( cu mobilitate redusa ) . Locul de
furnizare al produselor : Strada Calea Bucuresti numarul 325, localitatea Craiova, judetul Dolj - sediul beneficiarului R.A. Aeroport Craiova
Valoarea estimata fara TVA: 3800.00 RON
Conditii contract: Achizitionarea a 3 scaune pentru persoane cu dizabiltitati ( cu mobilitate redusa ) conform caietului
de sarcini postat pe site-ul autoritatii contractante : http://www.aeroportcraiova.ro/category/licitatii/ cu urmatoarele
specificatii : 1. Scaun persoane cu dizabilitati - scaun rulant ( 2 bucati ) : - recomandat pentru adulti; - cu antrenare
manuala; - realizat pe cadru de inox sau otel cromat ; - latimea totala cu roti-68 cm; - greutatea sustinuta 200 kg(pentru
un scaun) si 100-125 kg (pentru un scaun) - sezut si spatar realizate din PVC, moale, culoare neagra, lavabile; - suport
brate si picioare, suportul de picioare fiind reglabil, cu miscare de rotatie antero-posterioara; - roti spate cu sistem antiimpiedicare. 2. Scaun cu roti pentru urgente - ( 1 bucata ) : - recomandat pentru adulti; - cu antrenare manuala; realizat pe cadru de otel cromat sau aluminiu; - latimea totala cu roti 43 cm; - greutatea sustinuta 150 kg; - sezut si
spatar din material rezistent. Locul de furnizare al produselor : Strada Calea Bucuresti numarul 325, localitatea
Craiova, judetul Dolj - sediul beneficiarului - R.A. Aeroport Craiova. Termen de livrare : maxim 30 de zile. Scaunele
furnizate trehuie sa fie noi. Nu se accepta echipamente second-hand. Pentru defecte de fabricatie solicitam garantie 30
zile.
Conditii participare: Orice operator economic inscris in SEAP. In momentul in care achizitia din catalogul electronic se
afla in etapa de deliberare, ofertantul se obliga sa transmita pe adresa de e-mail achizitii@aeroportcraiova.ro, in termen
de 1 zi lucratoare documentele de calificare care atesta dreptul de a furniza produsele enumerate mai sus, (cat si
informatiile tehnice ale produselor postate conform anuntului publicitar) pe baza regimului de autorizare generala
eliberat in temeiul legii.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut pentru intreg lotul de produse , exprimat in lei fara TVA.
Termen limita primire oferte: 24.08.2017
Informatii suplimentare: Ofertarea si selectia se face numai pe catalogul electronic SEAP, NUMARUL anuntului fiind
continut de titlul ofertei. Orice oferta primita pe alte cai de comunicare(telefon/fax/e-mail) are doar caracter informativ.
Nepublicarea informatiilor in SEAP atrage respingerea ofertei depuse pe alte cai de comunicare. Achizitorul are deplina
libertate in a selecta oferta castigatoare fara a fi obligat sa anunte acest lucru celorlalti participanti. Achizitia directa
nefiind o procedura propriu-zisa nu sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestatiilor de catre CNSC.
Inapoi

