MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
DEPARTAMENTUL DE EVIDENŢĂ PATRIMONIU, ACHIZIŢII ŞI MONITORIZARE INVESTIŢII

Nr. .12382/3146/30.05.2016
SOLICITARE DE OFERTĂ

I. DATE GENERALE:
Vă rugăm să ne transmiteţi Oferta Tehnico - Financiară pentru executarea lucrărilor de reabilitare
a Vilei Bertha, situată în localitatea Poiana Mărului, jud. Caraş Severin, Bd. Vasile Pârvan nr.
4, conform caietului de sarcini anexat.
II. CONDIŢII OBLIGATORII:
Ofertantul va elabora Oferta Tehnico - Financiară după cum urmează:
1. Tariful se va prezenta: preţ, TVA, preţ total.
2. Valoarea serviciului ofertat va fi exprimată în lei, rotunjită la două zecimale, din care: valoare
fără TVA, valoare TVA, valoare totală.
III. CONDIŢII GENERALE
La elaborarea ofertei, Ofertantul va ţine seama de următoarele:
1. Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 de zile.
2. Oferta Tehnico - Financiară va conţine în mod minimal specificaţiile tehnice prezentate în Caietul
de sarcini.
3. Tariful nu poate fi majorat pe durata contractului.
4. Plata pentru executarea lucrării se va realiza pe baza facturii acceptate de Beneficiar, in termen de
maxim 30 zile de la semnarea, fără obiecţiuni a Procesului verbal de recepţíe la terminarea
lucrărilor, pe baza facturii emise de Executant. Plata se va face în lei prin O.P. în Trezorerie.
5. Termenul de depunere/transmitere a Ofertei Tehnico - Financiare este până cel mai târziu la data
de 07.06.2016, ora 10
IV. DOCUMENTE
Oferta va fi însoţită de următoarele documente1:
a) Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa
competentă, în termen de valabilitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu
semnătură şi ştampilă, din care să rezulte toate datele relevante, precum: numele complet,
sediul/adresa actuală, persoanele autorizate/administratorii şi obiectul de activitate al societăţii.
b) C.U.I. în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi ştampilă.
c) IBAN Trezorerie, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătură şi
ştampilă.
IMPORTANT:
Oferta Tehnico - financiară se va elabora cu respectarea întocmai a cerinţelor cuprinse în solicitarea
de ofertă si în caietul de sarcini anexat.

1

Documentele se vor depune o singură dată, vor fi introduse în Baza de date a UVT şi se vor actualiza pe parcurs, atunci
când acestea comportă modificări.
Colaboratorii existenţi vor depune doar documentele care au suferit modificări de la data ultimei solicitări sau la solicitarea
expresă a Autorităţii Contractante.
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Oferta Tehnico - Financiară asumată prin semnătură şi ştampilă se va transmite scanată la
adresa de e-mail achizitii@e-uvt.ro conform cap. III, punct 5. În original, se va depune/remite
de îndată, doar de către ofertantul declarat câştigător, după momentul comunicării câştigătorului, la
adresa Universităţii de Vest din Timişoara - UVT, în plic închis, precizând denumirea
departamentului, respectiv Departamentul Evidenţă Patrimoniu, Achiziţii şi Monitorizare Investiţii
– D.E.P.A.M.I.
Valoarea estimată este de 45.997 lei fără TVA
DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 4 SAPTAMANI.
LOCAŢIA "VILA BERTHA" SE VA POATE VIZITA ÎN DATA DE 01.06.2016, ÎNTRE
ORELE 11-13, persoana de contact dl. Ing. Marcel Mudura, tel. 0722279231.
Ofertele incomplete sau care nu vor respecta cerinţele mai sus menţionate nu vor fi supuse
analizei.
În vederea unei eventuale colaborări, vă mulţumim!

Director D.E.P.A.M. I.
Dr. Ec Mircea Mihai ROB
Şef Serviciu Achiziţii Publice
Ing. Monica BRIHAN
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