INVITAȚIE DE PARTICIPARE
1. Achizitor: SC IT Six Global Services SRL, cu sediul în Craiova, Bd.
Decebal nr.111, Jud. Dolj, Nr. Ord. Reg. Com. / An:
J16/1650/12.08.2005,
CUI:
RO17865074,
adresa
e-mail:
finance_craiova@itsix.com
Prin prezenta, vă invită să participați la procedura de achiziție în vederea
atribuirii contractului de modernizare a Etajului 1 din sediul situat la
adresa:
Bd. Decebal, nr.111, Craiova, Jud. Dolj.
2. Obiectivul principal al contractului mai sus menționat constă în achiziția
serviciilor de proiectare, modernizare și supervizare a lucrărilor ce
urmează a fi derulate la adresa mai sus menționată.
Detaliile privind lucrările vor fi puse la dispoziția firmelor interesate, direct,
în urma unei vizite de lucru la sediul IT Six Global Services.
3. Durata contractului – serviciile menționate anterior vor fi contractate de
la data semnării contractului (estimativ: Octombrie 2018) până la data
definitivării lor prin semnarea procesului verbal de predare-primire la
finalizarea lucrărilor (estimativ: Aprilie 2019).
4. Finanțarea lucrărilor se realizează din sursele proprii ale achizitorului.
5. Criteriul de atribuire al contractului – selecția ofertei se va face pe baza
criteriului ”cea mai bună ofertă tehnico-financiară”.
6. Informații privind ofertarea:
a. Oferta transmisă va cuprinde atât propunerea tehnică, cât și
propunerea financiară, însoțite de documentele de calificare
(conform. pct. 11).
b. Oferta va avea un termen de valabilitate de cel putin 30 de zile de
la data transmiterii
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c. Prețul exprimat va fi ferm, în RON cu TVA, și va curpinde toate
costurile necesare îndeplinirii serviciilor contractate (autorizatii,
avize, etc.)
7. Data la care se poate efectua vizita de lucru la sediul IT Six Global
Services: 16 – 28 Septembrie 2018, zile lucrătoare.
8. Data limită de transmitere a ofertelor este: 30 Septembrie 2018, în
format pdf, scanat, pe adresa de e-mail: finance_craiova@itsix.com,
sau în original, la sediul firmei din Craiova, Bd. Decebal, nr.111, Jud.
Dolj.
9. Data atribuirii contractului – 12 Octombrie 2018 (estimativ).
10.

Daca începerii lucrărilor – 15 Octombrie 2018 (estimativ).

11.

Documente de calificare:
a. Copie certificat constatator Registrul Comerțului, detaliat, obținut
cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertei.
b. Certificat de înregistrare fiscală
c. Copie CUI, cu cod CAEN principal 7112
d. Declaratie pe proprie răspundere cu efectivul angajat cu contract
de muncă cu funcțiile de: proiectant, arhitect și ingineri.
e. Declarație pe propria răspundere privind experiența proprie în alte
proiecte similare în ultimii 2 ani.

Informații suplimentare se pot obține la sediul achizitorului sau la adresa de
e-mail: finance_craiova@itsix.com
Persoana de contact: Iulica Stanescu

Data:
14 Septembrie 2018
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