SC ANDRETIS SRL

Anunţ

ANUNŢ DE ATRIBUIRE
Vă anunţăm că SC ANDRETIS SRL, cu sediul în Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 448 – 452,
jud. Cluj, cod poştal 407280 a finalizat procedura de atribuire a contractului de lucrări şi furnizare
echipamente şi dotări în cadrul proiectului “Crearea centrului logistic şi de birouri Andretis în
comuna Oşorhei, jud. Bihor”. În urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire oferta
desemnată câştigătoare este cea depusă de S.C. COSTA V.O.C. IMPEX S.R.L., corespunzătoare din
punct de vedere ale cerinţelor documentaţiei de atribuire, cu un preţ de 13.467.972,84 RON fără TVA.
INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ

Obiectul contractului: executarea lucrărilor şi furnizarea echipamentelor şi dotărilor în cadrul
proiectului “Crearea centrului logistic şi de birouri Andretis în comuna Oşorhei, jud. Bihor”
Locul de implementare a contractului: sat Oşorhei FN, comuna Oşorhei, jud. Bihor
Tip contract: lucrări şi furnizare
Durată contract: 6 luni
Valoarea estimată: 13.536.124,71 RON
Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut
Data şi ora limită de depunere a ofertei: 8 noiembrie 2012, ora 14.00
Data şi ora deschiderii ofertelor: 8 noiembrie 2012, ora 14.30

Data atribuirii contractului: 20.11.2012
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte admisibile: 3
Numele şi adresa operatorului economic căruia i-a fost atribuit contractul: S.C. COSTA V.O.C.
IMPEX S.R.L., Oradea, Str. Golfului, nr. 1, jud. Bihor
Valoarea totală finală a contractului: 13.467.972,84 RON fără TVA
Data prezentului anunţ: 20.11.2012

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: str. Avram Iancu, nr. 448 – 452, Floreşti, jud. Cluj,
cod poştal 407280, România / Tel.: 0264 433 465 / Fax: 0264 403 675 / E-mail: office@elboris.ro
20.11.2012, Floreşti
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