ANUNT ACHIZITIE
NR. 50 din 06.04.2021
SC MAGEDAV CONSTRUCT SRL
cu sediul în Municipiul Craiova, Str. PETUNIILOR, nr. 43, judetul Dolj, cod postal 200412,
România
anunţă procedura de achiziţie in vederea atribuirii contractului de furnizare echipament – Macara
pentru ridicare sarcini de 80 tone, in cadrul proiectului „INVESTIM IN DEZVOLTARE”

Cod SMIS 131397
conform prevederilor Ordinului nr. 1284 / 08.08.2016 privind aprobarea procedurii competitive
aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau
lucrări finanţate din fonduri europene,
Denumirea achizitiorului: SC MAGEDAV CONSTRUCT SRL, CIF 33680337, inregistrata la
Registrul Comertului J16/1589/2014
1. Adresa sediu social: Municipiul Craiova, Str. PETUNIILOR, nr. 43, cod postal 200412, judetul
Dolj, România,
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: procedura competitiva conform
Ordinul Ministerul Fondurilor Europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii
competitive aplicabile solicitantilor/ beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de
furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene;
3. Obiectul contractului si locul de implementare a contractului de furnizare:
a. Obiectul contractului de furnizare: Macara – pentru ridicare sarcini de 80 tone, conform
Specificatiilor tehnice;
b. Locul de implementare: Municipiul Craiova, Str. PETUNIILOR, nr. 43, cod postal 200412,
judetul Dolj, România,
c. Locul de livrare echipament: Municipiul Craiova, Str. TOAMNEI, nr. 16, judetul Dolj,
România,
4. Valoarea estimata a achizitiei: 2,132,396.88 lei, fara TVA, inclus echivalentul a 433414 euro
(cursul euro valabil la 02.04.2021 de 4,92 lei/euro);
5. Sursa de finantare:
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 ,AXA PRIORITARĂ 2
„ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII” PRIORITATEA DE INVESTIȚII 2.1.
„PROMOVAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL, ÎN SPECIAL PRIN FACILITAREA EXPLOATĂRII ECONOMICE A
IDEILOR NOI ȘI PRIN ÎNCURAJAREA CREĂRII DE NOI ÎNTREPRINDERI, INCLUSIV PRIN INCUBATOARE DE
AFACERI” Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltarii microîntreprinderilor /

fondurile proprii ale SC MAGEDAV CONSTRUCT SRL
6. Tipul si durata contractului:

a. Tipul: contract de furnizare, conform Specificatiilor tehnice;
b. Durata contractului: de la semnarea contractului de furnizare pana la 30.10.2021
7. Modalitatea de atribuire a contractului de furnizare: pretul cel mai scazut;
8. Data si ora limita pentru depunerea ofertelor este 29.04.2021, ora 12:00. Depunerea
ofertelor se va face la adresa: SC MAGEDAV CONSTRUCT SRL, Municipiul Craiova,
Str. PETUNIILOR, nr.43, cod postal 200412, judetul Dolj,
România, e-mail:
magedav.construct2014@yahoo.com. Oferta va fi redactata in limba romana;
9. Documentele ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: conform Specificatiilor tehnice;
10. Operatorii economici pot contacta achizitorul pentru obtinerea de informatii suplimentare
legate de contractul de achizitie. Persoana de contact: Cobrescu Sabina Gabriela, telefon:
0723513834, e-mail: magedav.construct2014@yahoo.com. Specificatiile tehnice si
formularele vor fi puse la dispozitia ofertantilor in format electronic
www.fonduri-ue.ro si www.magedavconstruct.ro
COBRESCU SABINA GEORGIANA
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