COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

OPERATOR ECONOMIC.
Nr
/

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Catre
PRIMARIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA

Ca urmare a invitatiei de participare nr. 3763 din data de 16.06.2015, publicată pe site-ul
www.poianastampei.ro, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de "servicii de elaborare
si eliberare certificate de performanţă energetică" (CPV 71314300-5- Servicii de consultanţă în
eficienţă energetică, Rev. 2), noi S.C.
S.RL., va transmitem alaturat, urmatoarele:
1.coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand oferta în original;
2. documentele care însoţesc oferta.
În speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de
întreaga noastră consideraţie.

Data completarii

Operator economic

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

OPERATOR ECONOMIC

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul,
reprezentant împuternicit al S.C
S.R.L., cu sediul in
localitatea
str
nr
jud
, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura pentru atribuirea contractului de " "servicii de elaborare si
eliberare certificate de performanţă energetică" (CPV 71314300-5- Servicii de consultanţă în
eficienţă energetică, Rev. 2, şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în
situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completării

Operator economic,

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

OPERATOR ECONOMIC

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a)
(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de "
"servicii de elaborare si eliberare certificate de performanţă energetică" (CPV 71314300-5Servicii de consultanţă în eficienţă energetică, Rev. 2, declar pe propria răspundere ca:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.
a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

OPERATOR ECONOMIC

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 69 1
din OUG nr. 34/2006
Subsemnatul(a),
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în
calitate de ofertant/ ofertant asociat/subcontractant la procedura pentru atribuirea contractului de "servicii de
elaborare si eliberare certificate de performanţă energetică" (CPV 71314300-5- Servicii de
consultanţă în eficienţă energetică, Rev. 2, declar pe proprie răspundere, că:
Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul
al patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69, lit.
a din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoanele care deţin funcţii de
decizie în cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, dupa cum urmeaza:
Primar - Mezdrea Vilut, Viceprimar / consilier local - Todasca Elisei, Consilieri locali: Cirdei Clement
Leon, Chiforescu Vasile, Cretu Petru, Florea Catalin Ionel, Magas Adnana, Popescu Vladimir, Rinzas
Ionel, Sandu Silvestru, Todasca Matei, Tiganea Gheorghe.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.
Data completării:
Operator economic,

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro
OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR DE OFERTA
Către ,
PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA
Domnilor,
Examinând documentaţia privind procedura pentru atribuirea contractului de "servicii de
elaborare si eliberare certificate de performanţă energetică" (CPV 71314300-5- Servicii de
consultanţă în eficienţă energetică, Rev. 2, subsemnatul
, reprezentant ai
ofertantului
, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, sa oferim "servicii de elaborare si eliberare certificate de
performanţă energetică" (CPV 71314300-5- Servicii de consultanţă în eficienţă energetică, Rev. 2 ,
pentru suma de
lei (
lei) la care se adauga taxa pe valoarea
adăugată în valoare de
lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestăm serviciile în 15
zile de la data intrării în vigoare a contractului.
3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 30 de zile, (şaizeci de zile),
respectiv pana la data de
, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam ca:
* nu depunem oferta alternativa.
6. Intelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

Data :

, reprezentant al ofertantului
autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele

, legal

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
www.poianastampei.ro

OPERATOR ECONOMIC

INFORMAŢII GENERALE

1.Denumirea :
, in scopul participarii la procedura pentru atribuirea
contractului de "servicii de elaborare si eliberare certificate de performantă energetică" (CPV
71314300-5- Servicii de consultanţă în eficienţă energetică, Rev. 2 , din data de 23.06.2015,
prezentam urmatoarele date generale:
2.Codul fiscal:
3.Adresa sediului central:
4.Telefon:
E-mail:
Persoana de contact:
5.Certificatul de înregistrare :
6.Cod IBAN

al contului bancar deschis la

7.Obiectul de activitate în conformitate cu autorizaţiile de funcţionare anexă la certificatul de
înregistrare:
Cod
CAEN

Explicaţie cod CAEN

Ofertant,

Descrierea activităţii

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e mail: poiana stampei@vahoo.com
www, poian asta m pei. ro
OPERATOR ECONOMIC,.
Nr
/

SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Catre,
PRIMARIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA
Ca urmare a invitaţiei de participare nr. 3763 din data de 16.06.2015, publicată pe site-ul
www.poianastampei.ro, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de "servicii de elaborare
şi eliberare certificate de performanţă energetică" {CPV 1\ 314300-5- Servicii de consultanţă în
eficienţă energetică, Rev. 2), noi S.C*
3.RL., va transmitem alaturat, urmatoarele:
] .coletul sigilat si marcat in mod vizibil, conţinând oferta în original;
2. documentele care însoţesc oferta.
în speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface toate cerinţele, vă asigurăm de
întreaga noastră consideraţie.

Data completării

Operator economic

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-maih poiana stampei@vahoo.com
w w w.poianasta m pei» ro
OPERATOR ECONOMIC

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
Subsemnatul,
reprezentant împuternicit al S.C
S.R.L., cu sediul in
localitatea
str
*...nr.
.jud.
, declar pe propria răspundere, sub
sancţiunea excluderii din procedura pentru atribuirea contractului de " "servicii de elaborare şi
eliberare certifícate de performanţă energetică" (CPV 71314300-5- Servicii de consultanţă în
eficienţă energetică, Rev. 2, şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca nu ma aflu în
situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şî completări prin Legea nr, 337/2006, respectiv în
ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitiva a unei instanţe judecătoreşti pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, frauda şi/sau spalare de bani.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente do ved itoare de car e d ispun.

Data completării
Operator economic,

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@Yahoo.com
www, poia nas ta m pei.ro

p
~ r . . .--ii
OPERATOR ECONOMIC

DECLARAŢIE
privind neincadrarea în situaţiile prevăzute Ia art. 181 din
Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
Subsemnatul(a)
(denumirea, numele operatorului economic), în calitate de
ofertant/candidat/concurent la procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de "
"servicii de elaborare şi eliberare certificate de performanţă energetică" (CPV 71314300-5Servicii de consultanţă în eficienţă energetică, Rev. 2, declar pe propria răspundere ca:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu
creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit
a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plata a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale
către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit pana la data solicitată ..
d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitiva a unei instanţe judecătoreşti,
pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie
profesională.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.
înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@ya hoo.com
www, poianasta m pei. ro
OPERATOR ECONOMIC

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 693
din OUG nr. 34/2006
Subsemnatul(a),
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în
calitate de ofertant/ ofertant asociat/subcontractant la procedura pentru atribuirea contractului de "servicii de
elaborare şi eliberare certificate de performanţă energetică" {CPV 71314300-5- Servicii de
consultanţă în eficienţă energetică, Rev. 2, declar pe proprie răspundere, că:
Nu am drept membrii în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de
supervizare şi/sau nu am acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul
al patrulea inclusiv, sau nu mă aflu în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69, lit.
a din OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoanele care deţin funcţii de
decizie în cadrul Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, dupa cum urmeaza:
Primar - Mezdrea Vi lut, Viceprimar / consilier local - Todasca Elisei, Consilieri locali: Cirdei Clement
Leon, Chiforescu Vasile, Cretu Petru, Florea Cătălin Ionel, Magas Adnana, Popescu Vladimir, Rinzas
Ionel, Sandu Silvestru, Todasca Matei, Tiganea Gheorghe.
Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.
înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţiiPentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea
exclusivă.
Data completării:
Operator economic,

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
- I I

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@Yahoo.com
www, po ian asta m peL ro

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR DE OFERTA
Către,
PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEŢUL SUCEAVA
Domnilor,
Examinând documentaţia privind procedura pentru atribuirea contractului de "servicii de
elaborare şi eliberare certificate de performanţă energetică" (CPV 71314300-5- Servicii de
consultanţă în eficienţă energetică, Rev. 2, subsemnatul
.
, reprezentant ai
ofertantului
, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în
documentaţia mai sus menţionată, sa oferim "servicii de elaborare şi eliberare certificate de
performanţă energetică" {CPV 71314300-5- Servicii de consultanţă In eficienţă energetică, Rev. 2 ,
pentru suma de
lei (
lei) la care se adauga taxa pe valoarea
adăugată în valoare de
.
lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, sa prestăm serviciile în 15
zile de la data intrării în vigoare a contractului.
3. Ne angajăm sa menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de 30 de zile, (şaizeci de zile),
respectiv pana la data de
.
, şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pana la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publica aceasta oferta, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor
constitui un contract angajant între noi.
5. Precizam ca:
* nu depunem oferta alternativa.
6. înţelegem ca nu sunteţi obligaţi sa acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

Data:

reprezentant al ofertantului
autorizat sa semnez oferta pentru şi în numele

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mailr poiana stampei@vahoo.com
www, poianastampei. ro
OPERATOR ECONOMIC

INFORMAŢII GENERALE

1.Denumirea :
*
, in scopul participării la procedura pentru atribuirea
contractului de "servicii de elaborare si eliberare certifícate de performantă energetică11 fCPV
71314300-5- Servicii de consultantă în eficientă energetică. Rev. 2 , din data de 23.06.2015,
prezentam urmatoarele date generale:
2.Codul fiscal:
3.Adresa sediului central:
4.Telefon:
E-mail:
Persoana de contact:
5.Certificatul de înregistrare :
ó.Cod IBAN

al contului bancar deschis la

7.0biectul de activitate în conformitate cu autorizaţiile de funcţionare anexă la certificatul de
înregistrare:
Cod
CAEN

Explicaţie cod CAEN

Ofertant,

Descrierea activităţii

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stampei@yahoo.com
w w w.poian asta m pei. ro

PRIM

INVITATIE DE PARTICIPARE
a «
Prin prezenta, invităm operatorii economici interesati să depună oferta pentru'^crrouirea prin
cumpărare directă, a certificatului energetic pentru clădirea Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul
Suceava
Durata contractului: 15 zile lucratoare de la intrării in vigoare a contractului.;
Valoarea estimata a achiziţiei: 1.500 lei fara TVA;
Codul CPV: 71314300-5 Servicii de consultanţă în eficienţă energetică
Sursa de finanţare: bugetul local;
Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor
Obiectul achiziţiei directe: incheierea unui contract de servicii privind elaborarea certificatului
energetic pentru clădirea Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.
Modul de finalizare a achiziţiei directe: incheierea unui contract de servicii.
Documentele de calificare solicitate
Se vor prezenta urmatoarele documente:
1. DECLARAŢIE privind situaţia personala a ofertantului"- prin care sa dovedeasca ca nu se
incadreaza la prevederile art 180 ,181 si art 69~1 din OUG 34/2006.
2.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului/Certificat de înregistrare, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, din care sa rezulte ca ofertantul are domeniul de
activitate prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului, in original sau copie legalizata si eliberat cu
cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor;
2.2.) Pentru persoane fizice:
- Autorizaţie de funcţionare / altele echivalente, precum şi orice alt document edificator considerat
necesar pentru dovedirea apartenenţei fa categoria profesională impusă de îndeplinirea contractului.
3. Fisa de informaţii generale din care sa reiasa datele de identificare si contact ale ofertantului,
conturile de trezorerie si banca ce vor fi utilizate pe parcursul prezentei achiziţii.
Oferta va conţine: 1. - documentele de calificare solicitate mai sus
2 - propunerea financiara- se va prezenta in conformitate cu Formularul de Oferta
anexat, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare .

COMUNA POIANA STAMPEI
JUDEŢUL SUCEAVA
Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177
e-mail: poiana stamDei@vahoo.com
ww w.poian asta m pei. ro
Tarifele ofertei vor fi exprimate ferm, neputand fi modificate sau ajustate pe toata perioada de
derulare a contractului.
O

NU se acceptă asocieri, subcontractari sau angajamente ferme de susţinere dîn partea
unui tert.
O NU se accepta oferte alternative la oferta de baza,
O NU se accepta oferte Întarziate, acestea fiind returnate expeditorului nedeschise.
O NU se accepta completarea documentelor lipsa, ulterior deschiderii ofertelor.
Ofertele cu o documentaţie incompleta vor fi respinse ca inacceptabile
Modul de întocmire a ofertei
Documentele de calificare împreuna cu propunerea financiara se întocmesc intr-un singur
exemplar si se introduc intr-un plic inchis si netransparent.
Plicul trebuie sa fie marcat cu:
- denumirea si adresa autoritatii contractante, denumirea obiectului achiziţiei directe
pentru care s-a depus oferta ("Oferta privind achiziţia serviciilor de elaborare a
certificatului energetic pentru clădirea Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul
Suceava";
1. denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei intarziate nedeschisa.
2. precum si cu inscripţia: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 23.06.2015, ORA
11:00
Plicului i se va ataşa, intr-o folie de plastic transparenta, documentele care insotesc oferta dupa cum
urmeaza:
/ scrisoarea de înaintare
Criteriul de atribuire: - "preţul cel mai scăzut", se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.
In scopul atribuirii contrtactului de servicii se va întocmi un clasament in ordine descrescătoare a
preţului totai obtinut dintre ofertele admisibile prezentate in Formularul de Oferta .
Oferta se va depune Ia adresa autoritatii contractante: Primaria comunei Poiana Stampei, judeţul
Suceava.
Data limită pentru depunerea ofertei- 23.06.2015, ora 10:00»
Deschiderea ofertelor va avea ioc in data de 23.06.2015, ora 11:00 la sediul Primăriei comunei
Poiana Stampei, judeţul Suceava.

întocmit,
Consilier juridic/ Responsabil achiziţii publice
IVAN ALINA

